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W sprawie informacji Wójta Gminy czarna o przebiegu Wykonania bUdZetU Gminy za
l półrocze 201 '1 roku.

skład orzekający Regionalnej lZby obrachunkowej W Rzeszowie W osobach:
1. Alicja Nowosławska-cwynar przewodnicząca

po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy czerna o przebiegu wykonania bUdZetU Gminy
Czarna za l póhocze 2011 r' _ działąąc na podstawie ań' 13 pkt 4, ań' 19 ust. 2 i ań'
20 Ust' 1 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 l' o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z2OOl r., Nr 55, poz. 577 ze zm.),

postainawia

pozytywnie zaopiniować przedłożoną injormację Wójta Gminy czarna o przebiegu
Wykonania budzetu Gminy czarna Za l półrocze 2011 roku'

I.JZASADNIENIE

Uchwałą Nr LXVllV537i20'10 Rady Gminy Czarna z dnia 26 |ipca 2010 r' W sprawie
określenia Zakresu iformy informacji o przebiegu Wykonania budzetu Gminy czarna
oraz przebiegU Wykonania planóW finansowych gminnych instytucji kuItUry i samodzieI
nego gminnego publjcznego Zakładu opieki zdrowotnej za l półlocze ' Rada ustaliła' Ze
infolmacja o przebiegu Wykonania bLldżetu Gminy czarna sporządzana jest
Z UWZględnieniem stanu nalezności izobowiązań, W tym Wymagalnych i obejmuje:
'1. Dochody iwydatki:

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych iWykonanych kwot dochodóW biezących
imajątkowych Według ich Źródeł' W układzie działóW i rozdziałóW klasyfjkacji bU
dżetowej;

2) Zestawienie tabelaryczne pIanowanych i Wykonanych kwot WydatkóW bieżących
imajątkowych W Układzie działów, lozdziałów i grup klasyfikacji budżeiowej'
W szczegółowości nie mniejszej niż W Uchwale budżetowej;

3) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW i Wydat-
kóW zwiąZanych z rca|izaqą zadań ,z ZakreSU administtacji rządowej oraz innych
zadań Zleconych Ustawami'

4) Zestawien'e tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW Z tytułu
Wydawania ZeZWoleń na sprzedaz napojóW alkoholowych iWydatkóW na reali
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zaąę zadań określonych W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemóW alkoholowych oraz W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii'

5) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kwot dotacji udzlelanych
z budżetu Gminy czarna W podziale na dotacje dla jednostek sektora finansóW
pubiicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansóW publicznych, Z Wy-
odrębnieniem dotacji przedmiotowych' podmiotowych i celowych;

6) lnformację opisową stopnia realizacji dochodóW gminy Z UWzględnieniem zale-
głości podatkowych, udzie]onych Umorzeń, odroczeń i rozłoŻenia płatności na
raty W podatku rolnym, leśnym' od nieruchomości i transpońowym od osób fi
zycznych WedłUg Sołectw;

7) lnformację opisową stopnia realizacji WydatkóW gminy z wyszczególnieniem rea-
liZacji WydatkóW na inwestycje iZakupy inwestycyjne'

2. Przychody i rozchody:
1) Zestawienie tabe|aryczne z Wyszczególnieniem tytułóW przychodóW i rozcho

dóW;
2) lnformację opisoWą Stopnia realizacji przychodóW i rozchodóW budżetU'

Zarządzeniem Nr LlV/2011 Z dnia 29 sierpnia 201] r' W sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu Wykonania budzetu Gminy Czana za l półrocze 20'11 roku, informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji
W Czarnej za I półlocze 2011 roku, inforrnacji o przebiegu Wykonania i planu finanso-
Wego Samodzielnego Publicznego Gm]nnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Cza"nej za
l pókocze 20']1 roku oraz nformac]i o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finanso
Wej Gminy Czarna za I półlocze 2011 roku' Wójt Gminy Czarna wzedłoŻył Regiona|nej
lzbie obrachunkowej W Rzeszowie infon]']ację o przebiegU Wykonania budzetu Gminy
Czana za l półrocze 201 '] roku'

Dane liczbowe zawańe W informacji o przebiegu Wykonania budżetu za I pÓłrocze
2a11 r. są Zgodne z danymi zawaftymi W przedłozonych lzbie Sprawozdaniach staty-
stycznych:
. Rb-27S z Wykonania planu dochodóW budŻetowych jednostki sarnorządu terytorial-

nego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r',
. Rb 2BS Z Wykonania planu WydatkóW budżetowych jednostki samorządu terytorial-

nego Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 20']'] r''
. Rb-NDs o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Za okres od po-

czątku roku do dnia 30 czenr'r'ca 2011 r''
. Rb-N o Stanje należności oraz Wybranych aktywóW finansowych jednostki samo-

rządU terytolialnego Według stanu na koniec ll kwańałU 2011 r',
. Rb'Z o stanie ZobowiąZań WedłUg tytułóW dłUznych oraz poręczeń i gwarancji jed'

nostki samorządu terytorialnego Według stanU na koniec ll kwańału 201 1 r',
. Rb-50 o dotacjach zwiąZanych z Wykonywaniem zadań z zakresu administracji rZą-

dowej oraz innych Zadań Zleconych jednostkom samolządu terytorialnego Ustawa-
mi za Il kwańał roku 201 1,

. Rb-Z7ZZ Z Wykonania planu dochodóW związanych z rea|lzaĄą Zadań Z zakresu
administracji rządowej oGZ innych Zadań Zleconych jednostkom samorządu teryto-
rialnego Ustawami za okres od początku roku do końca ll kwańału roku 201 1.

. Plan dochodóW budżetu Gminy Czarna na 2011 r. Wynosił po Zmianach
35'035'147,73 zł' Wykonanie za l pólrocze 17'786'946,98 zł _ WskaŹnik Wykonania
50.76%.

. Plan dotacji celowej na zadania z Zakresu administracji rządowej 5' 103'081 '00 Zł'
Wykonanie Za I półlocze 2'613'177 '70 Zł _ co stanowi 51,2oa/Ó planu'
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. Plan dotacji celowej na zadania Własne 1'867'659'00 zł, Wykonanie Za I pótocze
1'091'508,00 Zł - co stanowi 58'44o/a p|anu'

. Plan WydatkóW budżetu Gminy po zmianach Wynosił 33'679'724,46 zł' wykonanie
za I półrocze 17 '892'911 ,19 zł _ Wskażnik Wykonania 53,12yo ' z tego.

. Plan WydatkóW bieŹących wynosił 27 '752'343'37 zł, Wykonanie Za I pókocze
16.753'317 'o9 zł'wskaŹnik Wykonania 60,36%'

. Plan WydatkóW majątkowych Wynosił 5'927'381'09 zł, Wykonanie za I póIlocze
1.139'594'1 0 zł _ Wskaźnik Wykonania 1 9,22%'

. BudŹet Gminy czatna na 2011 r' pa zmianach uchwalony Został z nadwyżką
W kwocie '1.355'423,27 zl' Na koniec l półrocza osiągnięto deficyt W kwocie
1a5'964'21 zł-

o Przychody budzetu na 2011 r' po Zmianach ustalono na kwotę 2'727 '374,68 Zł,
W lpółroczu Wykonano przychody W kwocie 3'033'855'16zł, co stanowi 111'23%
roczneqo planu.

r Rozchody budżetu na 201 1 r' Ustalono W kwocie 4'082'797,95 zł' w I półloczu zrea-
lizowano rozchody W kwocie 1'867'350,00 Zł co Stanowi 45'73% rocznego planu'

. zadłużenie gminy ogółem na dzień 30 czelwca 2011 r' wynosiło 21'641'495 02 zł
W tym Z tytułu kredytÓW i poŻyczek klótkoterminowych 1.760.000,00 Zł; dłUgotermi-
nowych 1 9'BB0'050'06 Zł'
Łączna kwoia długu na dzień 30 czevca 2011 r' Wynosi 61,77% planowanych do-
chodów' Przy uwzględnieniu kredytóW l pożyczek na pokrycie środkóW pochodzą-
cych Z budzetu Unii Europejskiej W kwocie 1 '259'494'99 Zł' Zgodnie z ań' 170 ust' 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 21A4 ze zm.) stanowi to
58,17% planowanych dochodów'

skład orzekający Stwierdził' że ze zbiarczego sprawozdania budżetowego Rb-Z
o stanie zobowiązań Według tytułóW diużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy
czarna Według Stanu na koniec ll kwańału 2011 r' Wynikają zobowiązania Wyma-
galne W kwocie 1'444'96 zł' Stosownie do Zasady gospodarki finansowej jednostek
sektola finansóW publicznych, Wylazonej w ań' 44 ust. 3 pkt' 3 Ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydaiki publiczne powinny byc doko
nywane W Wysokościach iterminach Wynikających Z WcZeśniej Zaciągnlętych Zobo-
wiązań'

. Ze sprawozdania budżetowego Rb-N o stanie naleŻności oraz Wybranych akiywóW
finansowych Gminy czarna Wg stanU rrla koniec ll kwańałU 2011 r. Wynikają należ-
ności wymagalne W kwocie 677'652,59 zł'

Mając na uwadze powyzsze skład orzekający Wydał opinię jak W sentencji' Nale-
ży jednak podkreślić, Ze przedmiotem oceny była przede Wszystkim prawidłowość spo-
rządzenia informacji o przebiegu Wykonania budżetu Gminy czana za l pÓłocze roku
budzetowego' która Winna W pełni odpowiadać Wymogom określonym przez Radę
Gminy.

od uchwały Składu orzekającego słuzy odwołanie do pełnego składu KoLegium
Regionalnej lzby obrachunkowej W RZesZoWie, W terminie 14 dni od dnia doręczenia
ninjejszej Uchwały'

Otrzvmuia:
1' Wójt Gmjny czarna
2Aa


