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wydania opinii 0 sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Brody za

Na podstawie art.l3 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U z 2012r., poz. 1113 ze zm.) i
w zwiq,zku z art. 267 ust. 3 oraz art. 270 Ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w zwiq,zku z art.
85 i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj<lce ustawy 0
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.),
po rozpatrzeniu sprawozdania Wojta Gminy Brody z wykonania budzetu za 2013 rok
Sklad Orzekajq,cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze,
postanawia

wydac pozytywnf! opini~
budzetu Gminy za rok 2013 .

0

sprawozdaniu Wojta Gminy Brody z wykonania

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajq,cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal
pod wzglydem formalno - prawnym przedlozone przez W6jta Gminy Brody sprawozdanie
z wykonania budZetu Gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniami statystycznymi .
Wykonanie budzetu Gminy Brody za 2013 rok przedstawia ponizsza tabela:
Wyszczeg61nienie
dy og6tem, w tym:

136799

y biez~ce

10727481,08
2952468,85
30936.00
2997489.00

10682487.99
2952470.81
30936,60
2997459.26

99,6%
100.0%
100.0%
100.0%

2990811,00

2990783.84

100.0%

I 1.2.

dochody majettkowe

.1.2.a

w tym: ze sprzedaty majtltku

!

1.3.

dochody z tytulu srodk6w unijnych i zagranicznych. w tym

b

Finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych mowa
wart. 5 ust 1 kt. 2 3 uof..
Wsp6lfinansowsnie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych
mows wart. 5 ust 1 kt. 2 3 uofi .

2

Wydatki og6tem, w tym:

11611 375,93

11291312,63

97,2%

2.1.

Wydatki biez/itce. w tym:

10 499 598,08

10226957,54

97.4%

a

6678.00

6675,42, 100.0%

2
obstug~

2.3.

wydatki na

dtugu j.s.!.

2.4.

wyptaty z tytulu gwarancji i por~czer'l udzielonych przez js!

2.5.

wydatki majC!tkowe, w tym:
wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki na na programy z udzialem srodk6w unijnych i
zaQranicznvch, w tym:
Finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych mowa
wart. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.
Wsp6{finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0 kt6rych
mowa wart. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

2.6.
a.1
a.2

WYNIK BUOZETU (nadwyika +/deficyt·)
Oeficyt
Nadwyzka

~6tem,wtym:
kredyty i pozyczki, w tym
na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kt6rvch mowa w art.5 ust. 1 okt 2 Uofp
splata pOZyczek udzielonych

3.1.

.3.2.
I
.3.3.

nadwyzka z lat ubieglych

99,4%

152000,00
0,00
1111 777,85
1111777,85

151031,52
0,00
1064355,09
1064 355,09

95,7%
95,7%

846457,00

846426,87

100,0%

504145,00

504119,20

100,0%

342312,00

342307,67

100,0%

2068574,00

2343646,17

2068574,00

2343646,17

xxx
xxx
xxx

1154368,00

1242718,74

107,7%

773089,00

773089,00

100,0%

443089,00

443089,00

100,0%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
381279,00

0,00
0,00
469629,74

123,2%

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

3.4.

papiery wartosciowe

3.5.

Obligacje js!:

3.6.

Inne tr6dla (wolne srodki)

4

Rozchody ogOlem, w tym:

3222942,00

3222940,66

100,0%

4.1.

splaty kredyt6w i pozyczek, w tym:

3222942,00

3222940,86

100,0%

4.1.1.

na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 uotp
pozyczki (udzielone)

2841513,00

2841512,12

0,00

0,00

4.3.

wykup papier6w wartosciowych

0,00

0,00

100,0%
xxx
xxx

4.4.

wykup obligacji samorzl:\dowych, w tym:
na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pk! 2 uofp

0,00

0,00

xxx

0,00

0,00

xxx

14.2.

14.4.1

i

i

ti
RI
e aCJa, 0 kt'ore.l mowa w art . 242 utp:
Wynik operacyjny

= dochody biezl:lce - wydatki biez<lce

Wykonanie: dochody biezC!ce - wydatki biezC!ce + nadwyzka z lat
ubieglych + wolne srodki (art. 242 ust. 2 uofp)

227883,00

455530,45

xxx

xxx

925160,19

XXX

Zobowiqzania - splata zobowiqzan
Zobowi~zania
!

wedlug tytul6w dluznych, w tym:

1 833 483,86 i

Kredyty kr6tkoterminowe

0,00.
0,00 I

Zobowil:\zania wymagalne

I. Kwota dlugu:

1.1.a

ll:\czna kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 us!. 2 suofp)
bez wyfC/czen

1.1.b

Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) po
wyllfczeniach 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 uofp.

0,00

1.1.c

Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) po
wyfC/czeniach zobowiEjzafl wyfC!cznie na rzecz UE

1 091 823,40

Relacja dtugu % do wykonanych dochod6w (bez wyl,,!czer'l)

I Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w

(z w'lll:\czeniami)

1833483,86

XXX

13,4%

xxx

XXX

0,0%

XXX

I

I

3

I Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w

(z wyl~czeniami

wkladu UE)

II. Kwota

I

XXXi

8,0% I

XXX

s!;!ja~ zobowi~zan:

11.2.a

t~czna kwota s~aty zobowi~zar'l
bez wyt~czer'l

1I.2.b

Kwota s~aty zobowi~zar'i
wyt~czeniach

(art. 169 ust.1 suofp)

(art. 169 ust. 3 suofp) po

Relacja s~aty
wyt~czer'i)

zob. % do planowanych dochod6w (bez

Relacja s~aty
wyt~czeniami)

zob. % do planowanych dochod6w (z
max 15% 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3

okt 2 uofo.
Relacja sptaty zob. % do wykonanych dochod6w (bez
wyt~czer'l)

Relacja s~aty
wyt~czeniami)

zob. % do wykonanych dochod6w (z

3374942,00

3373972,18

xxx

533429,00

532460,06

xxx

24,7%

xxx

xxx

3,9%

xxx

xxx

xxx

24,7%

xxx

xxx

3,9%

xxx

Sldad Orzekaj,!cy po dokonaniu analizy wykonania budzetu za 2013 rok stwierdza,
iz:
1. dochody budZetowe og61:em Gmina wykonala w kwocie 13.634.958,80 zl, co stanowi
99,7 % planowanych dochod6w ,
2. wydatki budzetowe og61em wykonano w kwocie 11.291.312,63 zl, stanowi,!cej 97,2 %
planowanych wydatk6w w badanym okresie,
3.przy planowanym budzecie nadwyzkowym kwocie 2.068.574 zl, rok 2013 zakonczono
nadwyZkowym w kwocie 2.343.646,17 zl,
4. I,!czna kwota dlugu Gminy na koniec roku budzetowego wyniosla 1.833.483,86 zl, co
stanowi 13,4 % wykonanych dochod6w ( ustawowy limit tego wskafnika okreslony w art.
170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych- Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm., obowi'!Zuj,!cy do konca 2013 r. nie moze przekroczyc 60 %,
5.planowana l,!czna kwota splaty zobowi£!Zall okreslona w art.169 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych - wyniosla 533.429 zl, co stanowi 24,7 %
planowanych dochod6w (limit ustawowy tego wskafnika , obowi'!Zuj,!cy do konca 2013 r.
nie moze przekroczyc 15 %). Po uwzgl~dnieniu wyl'!czen ustawowych (art. 169 ust.3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych) wskafnik ten ksztaltuje si~ na
poziomie 3,9 % planowanych dochod6w, zatem nie zostal przekroczony,
6. relacja okreslona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
cyt. wyzej , zar6wno po stronie planu i wykonania dochod6w i wydatk6w biez'!cych jest
zachowana.
Zgodnie z art. 20 Ust. 1 ustawy z dnia 7 pafdziernika 1992 r.
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.

