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Uchwala Nr
Skladu

Orzekaj~cego

472/2013

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Gorze
z dnia 16 wrzesnia 2013 roku

w sprawie wydania opinii

informacji

0

0

przebiegu wykonania budzetu Gminy Brody za I

polrocze 2013 r.

Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zar~dzeniem Nr 8 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze z dnia 24 listopada 2011 r. w osobach:
I . Lidia Jaworska

przewodnicz~ca

-

2. Iwona Porowska

- czlonek

3. Marek Lewandowski
dzialaj~c

- czlonek

na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. I i 2

ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r.

regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U.z 2012 r., poz. 1113 ) w
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
rozpatrzeniu informacji

0

0

zwi~ku

0

z art. 266 ust. 1

finansach pubIicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm. ) po

przebiegu wykonania budzetu za I p6hocze 2013 r.
postanawia
przedlozon~

zaopiniowac pozytywnie

przez W6jta Gminy Brody

informacjy

0

przebiegu

wykonania budzetu za I p61rocze 2013 r.

Uzasadnienie
Sklad

Orzekaj~cy

formalno-prawnym

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal pod wzglydem

przedlozon~

przez W6jta Gminy Brody

informacjy

0

przebiegu wykonania

budzetu za I pmrocze 2013 roku.
Sklad

Orzekaj~cy

przedlozone w

stwierdzil, ze ww. informacja wraz ze sprawozdaniami statystycznymi zostaly

obowi~zuj~cych

przepisami prawa terminach .

Wykonanie budzetu Gminy za I p61rocze 2013 roku przedstawia ponizsze zestawienie:
Wyszczegolnienie

1
1.1.

1.2.
1.2.a

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

wykonania

Dochody og61em, w tym:

14135719,08

5866527,02

41,5%

dochody biez'lce

10561994,08

5860034,35

55,5%

3573725,00

6492,67

0,2%

300000,00

5980,07

2,0%

3325817,00

62861,12

1,9%

3321 911,00

58956,66

1,8%

dochody maj'ltkowe

w tym: ze sprzedazy majqtku

1.3.
a

Finansowanie programow i projektow ze srodkow 0 ktorych
mowa wart. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

Wsp61finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0
kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

3906,00

3904,46

100,0%

14477 400,08

5324716,34

36,8%

10 540 449,08

5300265,83

50,3%

200000,00

104759,41

52,4%

wydatki maj'ltkowe, w tym:

3936951,00

24450,51

0,6%

wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne

3936951,00

24450,51

0,6%

wydatki na programy z udzialem srodk6w unijnych i
zagranicznych, w tym:

2985359,00

42365,78

1,4%

2.3.

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

1636308,00

36054,99

2,2%

a.1

1 349051,00

6310 ,79

0,5%

a.2

Wsp61finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0
kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.
WYNIK BUDZETU (nadwyzka +/deficyt-)

-341 681,00

541 810,68

xxx

WFD

Deficyt

-341681,00

xxx

xxx

WFN

Nadwyzka

xxx

541 810,68

xxx

Przychody og6Jem, w tym:

3564773,00

469629,74

13,2%

3.1.

kredyty i po:i:yczki, w tym:

3183344,00

0,00

0,0%

2513344,00

0,00

0,0%

3.1.1.

na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z
udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa w art.S ust. 1 pkt 2
Uofp

3.2.

inne ir6dla (wolne srodki)

381 429,00

469629,74

xxx

Rozchody og6Jem, w tym:

3223092,00

225000,00

7,0%

splaty kredyt6w i po:i:yczek, w tym:

3223092,00

225000 ,00

7,0%

na realizacj~ programow i projektow realizowanych z
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. S ust. 1 pkt 2
Uofp

2841 663,00

0,00

0,0%

b

2

Wydatki og6Jem, w tym:
Wydatki biez'lce, w tym:

2.1.
wydatki na

2.2.

WF

3

4
4.1 .

4.1.1 .

obslug~

dlugu j.s.t

Zobowi'lzania wedtug tytut6w dJuznych, w tym:

4058335,52

Z

I.
1.1.a
1.1 .b
1.1 .c

Kredyty kr6tkoterminowe

0,00

Zobowi'lzania wymagalne

0,00

Kwota dJugu:
t'lczna kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 2 suofp) bez wylqczen
Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) po wylqczeniach
kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 uofp.
Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) po wylqczeniach
zobowiqzan wylqcznie na rzecz UE

0

4058335,52
0,00
3346874,40
28,7%

Relacja dlugu % do planowanych dochod6w
(bez wy1'lczen)

I
2

,.
Relacja dlugu % do planowanych dochod6w
(z wyl,!czeniami) max.60%

0,0%

Relacja dlugu % do planowanych dochod6w
(z wyl'!czeniami wkladu UE)

23,7%

Kwota splaty zobowi<tzan:

II.

11.2.a

t'!czna kwota splaty zobowi'!zan (art. 169 ust.1 suofp)
bez wyl'!czen

11.2.b

Kwota splaty zobowi,!zan (art. 169 ust. 3 suofp) po
wyl,!czeniach

3423092,00

329759,41

xxx

581429,00

329759,41

xxx

Relacja splaty zob. % do planowanych dochod6w (bez
wyl'!czen)
Relacja splaty zob. % do planowanych dochod6w (z
wyl'!czeniami) max 15% 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3
pkt 2 uofp.

24,2%

4,1%

Z analizy wykonania budzetu za I p6lrocze 2013 roku wynika, co nastypuje:
•

przy planowanym budzecie deficytowym na rok 2013 w wysokosci 341.681 zl,
pierwsze p6lrocze 2013 roku zamkniyto nadwyZk,! dochod6w nad wydatkami w
wysokosci 541.810,68 zl,

•

na koniec I p6lrocza 2013 roku Gmina Brody posiadala dlug w wysokosci
4.058.335,52 zl Cbez wyl'!czen ustawowych), co stanowi 28,7 % planowanych
dochod6w w 2013 r. C ustawowy limit tego wskainika okreslony wart. 170 ust. 1
obowi'lZllj,!cej do konca 2013 roku ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach
pub1icznych -Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.- nie moze przekroczyc 60%),

•

na koniec I p6lrocza 2013 roku planowana l'!czna kwota sp1aty zobowi'!zan wraz z
odsetkami wynosi1a 3.423.092 zl, co stano wi 24,2 % planowanych dochod6w Cbez
wyl'!czen ustawowych).Po zastosowaniu wy1'!czen ustawowych, 0 kt6rych mowa w
ust. 3 art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych, wskainik
ten wynosi 4,1 % planowanych dochod6w i zatem nie
przekracza wskainika
ustawowego C15 % ) okreSlonego wart. 169 ust. 1 obowi,!zuj,!cej do konca 2013 r.
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych CDz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm),

•

dochody biez'!ce wykonano w wysokosci 5.860.034,35 zl (przy planie 10.561.994,08
zl), wydatki biez'!ce wykonano w wysokosci
5.300.265,83 zl (przy planie
10.540.449,08 zl), co oznacza, ze relacja okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych jest zachowana,
wskazuje siy jednoczesnie , iz przy planie dochod6w ze sprzedaty maj,!tku w kwocie
300.000 zl, zrealizowane tylko w kwocie 5.980,07 zl, co stano wi 2,0 % planu oraz na
niskie wykonanie dochod6w z tytulu srodk6w unijnych i zagranicznych (l,9 % planu)
i w zwi,!zku z tym r6wniez na niskie wykonanie wydatk6w na programy z udzialem
tych srodk6w (1,4 % planu).

•

3

Sklad Orzekaj'lcy Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, ze wraz z informacj,! 0
przebiegu wykonania budzetu za I p6lrocze 2013 r. przedlozono inforrnacjy 0 ksztaltowaniu
siy Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzien 30 czerwca 2013 r., w tym 0 przebiegu
realizacji przedsiywziyc, 0 kt6rych mowa wart. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm. ). Nie przedlozono inforrnacji
dotycz,!cej realizacji planu finansowego instytucji kultury, uwzglydniaj,!cej w szczeg61nosci
stan naleznosci i zobowiqzan, w tym wymagalnych.
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj,!cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
G6rze postanowia zaopiniowac informacjy W6jta Gminy Brody 0 przebiegu wykonania
budzetu Gminy za I p6lrocze 2013 r. jak w sentencji niniejszej uchwaly.
Od uchwaly Skladu Orzekaj<tcego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy 0
regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terrninie 14 dni od daty doryczenia niniejszej uchwaly.
Przewodniczqca
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•

