
Uchwala nrlvtlt?.tOl
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z 22 paldziernika 2007 r.
w sprawie opinii o przedlo2onej przez ZastEpcEW6jta osobq pehri4cq funkcjq organ6w w gminie

OleSnica informacji o przebiegu wykonania bud2etu gminy zalp6hocze 2007 r.

Na podstawie art.I9 ust.2 w zwiqzlu z art.l3 ph 4 ustawy z 7 paidziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunlavuych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) i artL98 ustl ustavvy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2l04 ze zm.) oraz
zarzqdzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wroclawiu z l7 czerwca 2003
r. w sprawie powolania przewodniczqcych i czlonkiw Sklad6w Orzeknjqcych w sprawach
dotyczqcych jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzlaw wchodzqcych w sHad
Wojew6dztwa Dolnoilqskiego, SHad Orzelajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
postanowil:

rvyda6 pozytywnQ opinig o przrdloionej prznz Zastgpcg W6jta osobg pelni4c4 funkcjg
organ6w w gminie OleSnica informacji o przebiegu wykonania budietu gminy za I pfilroczn
2007 r.

Uzasadnienie

I. Badaj4c pod wzglqdem formalnoprawnym przedlo2one Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wroclawiu dokumenty bqd4ce podstaw4 analizy wykonania bud2etu gminy za I p6hocze 2007
r., tj. sprawozdania budzetowe za okres od pocz4tku roku do dnia 30 czer\Nca 2007 r.:
- Rb-27S miesiqczne z wykonania planu dochod6w budzetowych,
- Rb-NDS kwartalne o nadwyzce/deficycie,
- Rb-N kwartalne o stanie naleznoSci,
- Rb-Z kwartalne o stanie zoboitqzah,
- Rb-PDP p6hoczre z wykonania podstawowych dochod6w podatkowych,
- Rb-2722 kwartalne z wykonania planu dochod6w ztxriqzanych z realizacj4 zadaf z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych jednostkom samorz4du terytorialnego
ustawami,
- Rb-30 p6hoczne z wykonania plan6w finansowych zaklad6w bud2etowych,
- Rb-33 p6hoczne z wykonania plan6w finansowych funduszy celowych nie posiadajqcych
osobowoSci prawnej,
- Rb-50 kwartalne o dotacjach mriqzanych z wykonywaniem zadafi z zakresu administracji
rz4dowej oraz innych zadafi zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne o wydatkach ntiqzanych z wykonywaniem zadafi z zab,resu administracji
rz4dowej oraz innych zadah zleconych jednostkom samorz4du terytorialnego ustawami,
oraz przedloilonq 29 wrzelnra 2007 r. przez Zastqpcq W6jta osobq pehri4cq funkcjq organ6w w

gminie Ole6nica informacjq opisow4 o przebiegu wykonania budzetu gminy zaI p6hocze 2007 r.,
Sklad Orzekajqcy ocenil ich zgodnoS6 z wymogami okreSlonymi w rczporz4dzetiach Ministra
Finans6w:
- z dnta 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz.U. Nr 115, poz.7}I ze
zrn.),
- z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w,
przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze Lr6del zagraricnrych(Dz.U. Nr 107,
poz.726 ze zm.) i nie stwierdzrl w tym zakresie nieprawidlowoSci.

Zastqpca W6jta osoba pehri4ca funkcjq organ6w w gminie Olesnica przedstawil informacjq
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Osrodka Kultury Olesnica
z siedzlbq w Boguszycach zgodnie z wymogiem okreSlonym w art.198 ust.l ustawy o finansach
publicznych.



II. Badaj4c pod wzglqdem merytorycrLp informacjq o przebiegu wykonania bud2etu gminy
zalp6hocze 2007 r., Sklad Orzekaj4cy stwierdza, co nastqpuje:

l) Plan dochod6w i wydatk6w budzetowych wykazany w informacji uwzglqdnia zmiany
wynikaj4ce z podjqtych uchwal izarzqdzefi organ6w gminy do dnia 30 czerwca2007 r.

2) Plan i wykonanie subwencji oraz dotacji celowych jest zgodny z informacj q zloaonE
Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez dysponent6w Srodk6w.

3) Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez W6jta w informacji o przebiegu
wykonania bud2etu za I p6hocze 2007 r. s4 zgodne ze sprawozdaniami statystycnryrtn,
przedlo zonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu.

4) W wyniku real:zacji zaI p6hocze 2007 r. rocznego planu dochod6w w 51,29%o i wydatk6w
budzetowych w 33,l4Yo,w tymwydatk6w maj4tkowychw 13,90%o, budzet gminy zamh,n$.
siq nadwpk4 w kwocie L481.760,86 zl, przy planowanym m 2007 i. deficycie w
wysokoSci 8.000.000,00 zl.

5) W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatk6w budzetowych nie
stwierdzono przeho czeria zaplanowanych wydatk6w.

6) Gmina na dziefi3} czerwca2007 r. posiada lqczne zadluherue w wysoko6ci2.90}.l83,64 zl,
co w stosunku do planowanych na 2007 r. dochod6w stanowi I2,78o/o (do wykonanych
dochod6w na 30 czerwca2007 r. wska2nik ten wynosi 24,91%) i miesci siq ono-w granicy
okreSlonej w art.170 ust.2 ustawy o finansach publicznych na poziomie 60%o dochodOw
jednostki samorz4du terytorialnego planowanych w danym roku budzetowym. Na obslugE
dlugu wydatkowano kwotq 45.873,4I zl, co stanowi 0,39oA dochod6w neilizowanych w I
p6hoczu 2007 r.

7) Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez ZastqpcE W6jta dotycz4ce wykonania
budzetu za I p6hocze 2007 roku sq zgodne z danymi wykazanymi * spruwo2daniach
bud2etowych przedloionych Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu.

8) Sklad Orzekajqcy wskazuje, i naruszono przepis art. 198 ust. I ustawy o finansach
publicznych, zobowi4zuj4cy W6jta do przekazanta rnformacji o przebiegu wykonania
budzetu jst w terminie do 3l sierpnia (jak wskazano wczesniej przekazano-informacjq}T
wrzeSnia 2007 r.). Zwr6ci6 rnleiry uwagQ, iz Regionalnalzba Obrachunkowa we Wrociawiu
wystqpowala do osoby pelni4cej funkcjq w6jta gminy o przekazarie przedmiotowej
informacji (vide: pismo z7 wrzesnia 2007 r., mak Gp - 073 - 3t107\.

Sklad Orzekajucy po dokonaniu arnlizy sprawozdaf budzetowych oraz informacji
ptzedlo2onej przez Zastqpcq W6jta osobq pehri4c4 funkcjq organ6w w gminie OleSnica pozytywnie
zaopiniowal informacjq o przebiegu wykonania budzetu za I plhocze 2007 r., 

-wskazujqc

jednoczeSnie, 2e ogena gospodarki Srodkami publicznymi pod kqtem celowoSci i gospodarno?ci
nale2y do wylqcznej wlaSciwoSci organu stanowi4cego.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art.20 ust.l ustault z 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkawych przysluguje odwolanie do pelnego sktidu Kolegium
Izby w terminie I4 dni od dnia dorqczenia uchwaly.
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