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wydania opinii

0

sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Brody za

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustav.'Y z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U z 2012r., poz. 1113 ) i w
zwiilzku z art. 267 ust. 3 oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w zwiilzku z art. 85 i art. 121 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajilce ustawy 0 finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157 poz. 1241 ze zm.),
po rozpatrzeniu sprawozdania W6jta Gminy Brody z v.'Ykonania budzetu za 2012 rok
Sklad Orzekajilcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze,
postanawia
wydac pozytywn~ opmlf(
budzetu Gminy za rok 2012 .

0

sprawozdaniu W6jta

Gminy Brody

z wykonania

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajilcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal
pod wzglydem formalno - prawnym przedlozone przez W6jta Gminy Brody sprawozdanie
z wykonania budzetu Gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniami statystycznymi .
Wykonanie budzetu Gminy Brody za 2012 rok przedstawia ponizsza tabela:
Wyszczeg61nienie
1

Dochody ogo/em, w tym:

1.1.

dochody biez'Ice

1.2.

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykonania

10 542 213,00

10388456,39

98,5%

9915801,00

9762545,12

98,5%

dochody maj'ltkewe

626412,00

625911,27

99,9%

1.2.a

w tym: ze sprzedaty majE/tku

388340,00

388339,73

100,0%

1.3.

dochody z tytulu srodk6w unijnych i zagranicznych, w tym

238394,00

238284,56

100,0%

232171,00

232174,54

100,0%

6223 ,00

6110,02

98,2%

13332220,00

12940387,10

97,1%

b

Finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych mowa
wart 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.
Wsp6lfinansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych
mowa wart 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

2

Wydatki ego/em, w tym:

a

2
9476295,00

9159781,85

96 ,7%

109000,00

108923,75

99,9%

0,00

0,00

wydalki majlltkowe, w Iym:

3855925,00

3780605,25

98,0%

wydalki inweslycje i zakupy inweslycyjne

3832925,00

3757705,25

98 ,0%

2951 802 ,00

2944944 ,90

99,8%

2342957 ,00

2337 184,80

99 ,8%

608845,00

607760,10

99 ,8%

WYNIK BUOZETU (nadwyi:ka +/deficyt-)

-2790007,00

-2 551 930,71

xxx

Oeficyt

-2790007,00

-2 551 930,71

xxx

2.1.

Wydalki biei:llce, w Iym:

2.3.

wydalki na

2.4 .
25.

2.6.
a.1
a.2
WF

obslug~

dlugu j.s.!.

wyplaly z Iytulu gwarancji i

por~czer'l

udzielonych przez jsl

wydalki na na programy z udzialem srodk6w unijnych i
zaQranicznych, w Iym:
Finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych mowa
wart 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.
Wsp6lfinansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych
mowa wart 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

Nadwyi:ka
3
3.1.

3.2.
4
4.1.

3371 560,45

107,4%

kredyty i poiyczki, w Iym:

2766816,00

2766815,12

100,0%

na realizacj~ program6w i projekl6w realizowanych z udzialem
srodk6w
o kl6rych mowa w art5 us!. 1 pkl 2 Uofp

2 168816,00

2168815,12

100,0%

Inne ir6dla (wolne srodki)

373191,00

604745,33

162,0%

Rozchody og6tem, w tym:

350000,00

350000,00

100,0%

splaly kredyl6w i poiyczek , w Iym:

350000,00

350000,00

100,0%

0,00

0,00

xxx

4283335,52

xxx

0,00

xxx

0,00

xxx

4283335,52

xxx

0,00

xxx

3297570,40

xxx

Zobowi'lzania wedlug tytul6w d/ui:nych, w tym:

Zobowi'lzania wymagalne

!.1.a
l.1.b

I. 1.c

xxx

3140007,00

Kredyty kr6tkoterminowe

I.

xxx

Przychody og6lem, w tym:

na realizacj~ program6w i projekl6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kl6rych mowa wart 5 us!. 1 pkl 2 Uofp
Z

xxx

xxx

Kwota d/ugu :
t'lczna kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 us!. 2 suofp) bez
wylEjczerl
Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 us!. 3 suofp) po
wylEjczeniach 0 kt6rych mowa wart 5 us/. 3 uofp.
Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 us!. 3 suofp) po
wylaczeniach zobowiazarl wylacznie na rzecz UE
Relacja dlugu % do planowanych dochod6w (bez wyl'lczen)
Relacja dlugu % do planowanych dochod6w (z wyl'lczeniami)
max.60%
Relacja dlugu % do planowanych dochod6w (z wy1llczeniami
wkladu UE)
Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w (bez wyl'lczer'l)
Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w (z wyl'lczeniami)
Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w (z wyl'lczeniami
wkladu UE)

><
:>-<::
><

><
><
><

40,6%
0,0%
31,3%

><
><
><

><
>::;:
><

41,2%
0,0%
31 ,7%

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

II .

Kwota sp/aty zobowi'lzan:

11.2.a

t'lczna kwota splaty zobowi'lzan (art. 169 us!.1 suofp) bez
wylC\czer'l

459000,00

458923,75

xxx

11.2 .b

Kwola splaly zobowillzari (art. 169 us!. 3 suofp) po wyl'lczeniach

459000,00

458923,75

xxx

' ------

Relacja splaly zob . % do planowanych dochod6w
(bez wylC\czer'l)
Relacja splaty zob . % do planowanych dochod6w (z
l-""Y!C\czeniami) max 15% 0 kt6rych mowa w art. 5 uS!. 3 p_kt2

4,4%
4,4%

><

~

xxx
xxx

II

3
uofp.
Relacja splaty zob. % do wykonanych dochodow (bez wylqczeci)

I~I

I

xxx

4,4% I

xxx

4,4 u/o

Sklad Orzekaj'!cy pO dokonaniu anaJizy wykonania budzetu za 2012 rok stwierdza,
iz :
1. dochody budzetowe og6lem Gmina wykonala w kwocie 10.388.456,39 zl, co stanowi
98,5 % planowanych dochod6w w 2012 L,
2. wydatki budzetowe og6lem wykonano w kwocie 12,940.387,10 zl, stanowi,!cej 97,1 %
planowanych wydatk6w w 2012 L,
3,przy planowanym budzecie deficytowym kwocie 2.790.007 zl, rok 2012 zakonczono
deficytem w kwocie 2.551.930,71 zl,
4. zadluzenie Gminy na koniec roku budzetowego wynioslo kwoty 4.283.335,52 zl, co
stanowi 41 ,2 % wykonanych w 2012 roku dochod6w ( ustawowy limit tego wskaznika
okreSlony wart. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 L 0 finansach publicznych- Oz. U. Nr
249, poz. 2104 ze zm., obowi,!zuj,!CY do konca 2013 L nie moze przekroczyc 60 %).
Relacja dlugu z wyl,!czeniami wkladu UE, 0 kt6rych mowa ust. 3 art. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 L wynosi 31,7 % wykonanych dochod6w,
S.planowana l'!czna kwota splaty zobowiqzan okreSlona w art.169 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 L 0 finansach publicznych - wyniosla 459.000 zl, co stanowi 4,4 %
planowanych dochod6w (limit ustawowy tego wskaznika , obowi,!zuj,!cy do konca 2013 1'.
nie moze przekroczyc 15 %). Po uwzglydnieniu wyl'!czen ustawowych (art. 169 ust.3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 L 0 finansach pubJicznych) wskaznik ten ksztaltuje si y na
poziomie 2,4 % planowanych dochod6w,
6. relacja okreSlona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych 
cyt. wyzej , zar6wno po stronie planu i wykonania dochod6w i wydatk6w biez'!cych jest
zachowana.
Zgodnie z art. 20 ust.
ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 L
o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj,!cego sluzy
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

