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W RZES

35 - 064 RZeszóW'

OBRACHUNKOWA
ZOWIE
ul. Mickiewicza 10

1, ,,{ 11.fUchwała Nr ll q4 Do1o

z dnia I listopada 2010 r.

składu orzekającego

Regionalnej lzby obrachunkoń'dj

W sprawie informacji Wójta Gminy czarna o przebiegu Wykonania budŹetu Gminy za
l półrocze 2010 roku.

Skład olzekający Regionalnej lZby obrachunkowej W Rzeszowie W osobach:
1' Alicja Nowosławska'cwynar przewodnicząca
2. MariaCzarnik-Golesz
3 Waldemar Witalec

członek
członek

po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy czarna o przebiegu Wykonania budżetu Gminy
czarna za lpółrocze 2010 l. _ działając na podstawie ań' 13 pkt4, ań. 19 ust' 2iań'20
ust' 1 ustawy z dnia 7 pażdziernika '1992 l. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz'
U.22001 r., Nr55, poz. 577 ze zm.),

Postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożoną informację Wójta Gminy czarna o przebiegu Wyko-
nania budżetu Gminy Czarna za l półrocze 2010 roku.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr Lxv||U53712010 Rady Gminy czarna z dnia 26 lipca 2010 r' W sprawie
określenia Zakresu iformy informacji o przebiegu Wykonania budżetu Gminy Czarna oraz
przebiegu Wykonania planów finansowych gminnych inst}'tucji kultury i samodzielnego
gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I pólrocze' Rada ustaliła, że infolma-
cja o przebiegu Wykonania budŻetu Gminy Czarna sporządzana jest Z uwzględnieniem
Stanu nalezności i zobowiązań, W tym Wymagalnych i obejmuje:
1. Dochody iwydatki:

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW bieżących
i majątkowych Według ich Źródeł, W układzie działóW i lozdziałów klasyfikacji budże-
towej;

2) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot WydatkóW bieŹących
imajątkowych W układzie działów, lozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej,
w szczegółowości nie mniejszej niż W uchwale budżetowej;

3) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW i WydatkóW
związanych z rcalizaąą zadań z zaklesu administracji rządowej olaz innych zadań
zleconych ustawami;

4) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW z tytułu Wy-
dawania zezwoleń na Sprzedaz napc}jóW alkoholowych iWydatkóW na rea|izaąę za'

w Rzeszowie
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dań określonych W gminnym programie profilaktykl, i i9'ylt:ryi],i 
problemóW al

konol,t*y"n o,"a * gainnym prooramie orzeciwdzialan,a nalkomanll;

5) Zestawienie tabelaryczne plan-o'"*"nv"ń i Wykonanych kwot dotacji udzielanych

' i-ni'T)'J; ililó)|inu * ńoJ'"p na ootacje dla jednostek' sektora flnansóW pu-

blicznvch i dotacie dla j"ono"tł 
"po'" 

sektóra finónsów publicznych' Z Wyodreb

nieniem dotacji przedmiotowych podmiotowych I celowycn

6) lnformacię opisową Stopnia 
'"uliJ*ji 

Jo"hoóo* gminy z uwzględnieniem zaległości
"' il;ińł"ti ;azlólonycn umorzeń' odroczeń i lozłoŻenia' płalności na laty W po-

!'ił" ,"i"'"', r"s"u', óa nie,ulnomosci itranspońowym od osób fizycznych Według

sołectw:
7) lnformację opisową Stopnia realizacji WydatkóW gminy z Wyszczególnieniem realiza-

' cii wyOatiOw na lnwestycie i zakupy inwestycyjne

2. Ptzychody i rozchody:
1) Zestawienie tabe |aryczne z wyszc7ególnieniem tytułóW p'.'J:!19:* 

' 
ro''chodóW'

zi inlo'."c]ę opl"oWą stopnia realizacjiprzychodóW i rozchodóW bUdżetu'

ąarzadzeniem Nr cxc/2o1o z dnia 26 slerpnia 20'1o r' w_sprawie przyjęcia infolmacji

" #,;'ffi;;i;;;ni" nuor",u o,,,,.lny ci"in"'o'"' informacii o pt1ebiegU Wyń'onania pla-

;J#il:""ili:; ó''""ó"-c"""''' r<Jiury i Promocji w ćzarnej i SamodŻielnego P

hliczneoo Gminneqo Zakładu op'Li zji"'"in"i * ć)ai'e] 'a 
t póirocze 2010 roku' Wójt

a;'in;";;;; ;aoło)yi' n"g'ionarr'ej l)u;e boracnuntówą- W Rzeszowie inlormacie

o pr..óbi"gu Wykonanla budŻetu Gminy czarna za l połroc/e ZU lu loKu'

Dane liczbowe zawańe w informacji o pzebiegu *y|9nun|?_'!:9żdu za I półrocze

zol ói' Ją .-JJ"" . ounymi 
'"*a'tyńi 

ń przedłożońych izbie sptawozdaniach statystycz_

nvch
.'"nn-zzs. *ut onania planu dochodóW budżetowych jednostki samorządu tęMorialnego

," J'"" ooboc'ątłu roku do dnia 30 czeruca 20]0 r''

. Rb-28s z Wvkonania planu wyoaików budzetowych jednostki samorządu terytorialnego

.u oLr"*a'p*Zątku roku do dnia 30 czerwca 2010 r''

. ni Ńoi o naowy)celoeficycie jednostri samorządu terytorialnego za okres od począt-

ku roku do dnia 30 czerwca 2010 r''

.Rb-Nosianienależnościo,",*yu,uny"naktywóW,f|nansowychjednostkisamorządu- 
i;;i;*ń"s" *edług stanu na koniec ll kwartału 2010 l''

. ;;i#"'ł; foJo*1ą,"n *eaług tytułÓW dłuznych olaz poręczeń igwa'ancji ]ednosl'' 
";'_";.;;; 

i;'*ialnógo wedługisńnu na koniec ll kwańałU 2010l''

. Rb-50 o dotacjach związanycn ź wvt..onl'waniem zadań z zakrcsu administracji JZądo-_ 
;;;;;;';ń zadań'zleóonych ]Lonóstlom samorządu terytorialnego ustawaml Za

ll kwartał roku 2010,
. Rb-277z z wykonania planu dochodóW związanych z rcalizaqą zadań z Zakresu admi_

niStrac|i lZądowei oraZ innych 
'aJa'ł 

''r"cońvcn' 
iednostkom Samorządu terytorlalnego

;ilil;;; okres od początku roku do końca ll kwańału roku 2010

.PlandochodóWbudżetuGminyczanana2010r'wynosiłpozmianach33'880'522'02' ;i1ń;#;J t pai"c" lł 'lio'iz7'oo zł _ Wskaznik Wykonania 52'45o/o'

. Plan dotacii celowei na .ua^r,,. ).iki""u administracji ządowej 5'033'383,00 Zł, Wy-
' i.;;;#;;l poiiocle z zro sss 73zt -co stanowi 53 85% planu

.Plandotaciicelowejnazaoaniawłasne3'939.796,00zł,Wykonaniezalpółrocze
1'255725'óo Zt - co stanowl 31'879o planu'

. Plan WVdatkóW budżetu Gmlny po zmianach Wynosił, 3 5'933 ' 386 '7o zł' Wykonarie za

l półroc;e 19' 102'594'46 zł _ WskaŹnik Wykonanla 5J' lo-/o'
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P|an WydatkóW majątkowych Wynosił 6.741'979'55 Zł, Wykonanie za l półlocze
3'91 1 '533'79 zł _ WskaŹnik Wykonania 58'01%'

Budżet Gminy czarna na 2010 r. po zmianach uchwaIony zoslał z defic}łem W kwocie
2'052'864'68 zł- Na koniec l półrocza deficyt Wyniósł 'l.332''167,46 zt'

. Przychody budżetu na 2010 r' po zmianach ustalono na kwotę 5'266.858,68 zł, W l pół-
roczu Wykonano przychody W kwocie 4.949'225'63 zł, co stanowi 93,96% rocznego pla-
nu.

. Rozchody budżetu na 2010 r' ustalono W kwocie 3-213.994,00 zł' w l półloczu zlea|izo-
Wano rozchody W kwocie 2'575.350'00 Zł co stanowi 80,]2% rocznego planu'

. ZadłuŹenie gminy ogółem na dzień 30 cze\ca 2010 r' Wynosiło 20'467'691 
'05 

zł' W iym
z tytułu kredytóW i pożyczek krótkoterminowych 1'900-000'00 zł; długoterminowych
18'566'506'43 zł'

skład orzekający stwiefdził, że ze zbiorczego sprawozdania budżetowego Rb_Z o stanie
Zobowiązań Według tytułóW dłużnych oraz polęczeń i gwarancji Gminy czarna Według sta'
nu na koniec ll kwańału 2010 r. Wynikają zobowiązania Wymagalne W kwocie 1'184,62 zt-
Stosownie do zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansóW publicznych, Wy-
rażonej W ań. 44 ust. 3 pkt' 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych,
Wydatki publiczne powinny być dokonywane W Wysokościach iterminach Wynikających Z
WcZesnie; Zaciągniętych ZobowiaZań'
Nadto Ze sprawozdania budżetowego Rb-N o stanie na|eżności oraz Wybranych aktywóW
finansowych Gminy czarna Wg stanu ma koniec ll kwańału 2010 r' Wynikają należności
wymagalne w kwocie 531'670'04 Zł'

lv]ając na uwadze powŻsze Skład olzekający Wydał opinię jak W sentencji. Należy
jednak podkreślić' że przedmiotem oceny była przede Wszystkim prawidłowość sporządze-
nia informacji o przebiegu Wykonania budŹetu Gminy Czarna za l póhocze roku budzeto_
Wego, która Winna W pełni odpoWiadac Wymogom określonym przez Radę Gminy'

od uchwały składu orzekającego słUży odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie, W terminie ']4 dni od dnia doręczenia ni'
niejszej uchwały'

PRZEWoDu/-..JŁADU

mgrAlicjaNouoslarl :'. C't)rrr

otrŻVmuia:
1 Wójt Gminy czarna
2Aa


