
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35 - 064 RzeszóW, ul. |V]ickiewicza 10

Uchwała Nr lI27' l2o12

z dnia 11 pażdziernika 2012 r.

w Rzeszowie

W sprawie informacji Wójta Gminy czarna o przebiegu Wykonania budŻetu Gminy za
l półrocze 2012 roku'

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie W osobach:
1. Alicja Nowosławska-cwynar przewodnlcząca
2. Janusz Mularz
3. Waldemar Witalec

członek
członek

po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Czarna o przebiegu Wykonania budżetu Gminy
czarna za l półrocze 2012 l. _ działając na podstawie ań. 13 pkt 4' ań. 19 ust' 2 i art'
20 ust' 1 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r' o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1113\,

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożoną informację Wójta Gminy czarna o przebiegu
Wykonania budżetu Gminy czana za l półrocze 2012 rok].

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr Lxvllv'37/2010 Rady Gminy czarna z dnia 26 |ipca 2010 r' w sprawie
określenia zakresu iformy informacji o przebiegu Wykonania budŹetu Gminy czarna
oraz przebiegu Wykonania planóW finansowych gminnych instytucji kultury isamodz;el-
nego gminnego publicznego zakładu opieki Zdrowotnej za 1 pólrocze, Rada ustaliła' że
informacja o przebiegu Wykonania budżetu Gminy czarna sporządzana .jest
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, W tym Wymagalnych i obejmuje:
1. Dochody i wydatki:

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych iWykonanych kwot dochodóW bieżących
i majątkowych WedłUg ich Źródeł, w ukladzie działów i rozdziałów klasyfikacji bu-
dŹetowej;

2) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot WydatkóW biezących
imajątkowych W układzie dzialów, rozdziałów i grup klasyfikacji budŻetowej'
W szczegółowości nie mniejszej niŻ W uchwale budżetowej;

3) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW j Wydat-
kóW związanych z rea|izaąą zadań z zakresu adminiStracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami;

4) Zestawienie tabelaryczne planowanych i Wykonanych kwot dochodóW z tytułu
Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojóW alkoholowych iWydatkóW na reali
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zaqę zadań określonych W gminnym programle profilaktyki i rozwiązywania plo-

blemów alkoholowycń oraz ń gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

5) Zestawienie tabelóryczne plańowanych i Wykonanych kwot dotacjj udzielanych

z budżetu Gminy Cźarna W podziale na dotacje dla jednostek seKora finansów
publicznych i dótacje dta jednostek spoza sektora finansóW publicznych, z wy-

odrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych;'
6) lnfoimację opisową'siopnia realizacji dochodów gminy z uwzględnieniem zale-' głości póiatiowycń' udzielonych umorzeń, odroczeń i rozłożenia płatności na

iaty w'podatku iolnym' leśnyń' od nieruchomości i transpońowym od osób fi-

zycznych Według sołectw:
7) lńforńację opisową Stopnia reaIizacji WydatkóW gminy Z Wyszczególnieniem rea-

lizacji WydatkóW na inwestycje izakupy inwestycyjne'
2. Przychody i rozchody:

1) Zestawienie tabelaryczne
dów'

z Wyszczególnieniem tytułóW przychodóW i rozcho-

2) !nformację opisową stopnia realizacji przychodóW i rozchodóW budżetu'

zarządzeniem Nr cXXVu2o12 z dnia 27 sierpnia 2o12 r' W sprawie_przyjęcia infor-

maqio przebiegu wykonania budŹetu Gminy Czarna zal półfocze 20l2 roku' informa-

łi o' przeoleg u 
-Wyxónan ia planu finansowego Gminnego centrum Kultury i Promocji

w czarne1 ,i 1 póro"." 2012 roku' informacji o przebiegu Wykonania i planu finanso-

*.oo sańoozielneqo Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej W czarnej Za

i iłiocie zolz rok-u' Wóit Gminy Czarna $rzedłożył Regionalnej lzbie obrachunkowej

w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budzetu Gminy Czarna za l półrocze

2012 toku.
zarządzeniem Nr cXXVll/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r' W sprawle przy]ęcla !n_

ro,.1c]i i, ksziahowaniu się Wielo]etniej prr:gnozy finansowej Gminy.czarna za l półro'

ć." iólz l"ołu, wo1 Gminy czarna' przedłoŻyl Regionalnej lzbie obrachunkowej

* ń.es.owie lnformac1ę o kśztałtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy

cza-na za l półrocze 2012 roku

Dane liczbowe zawańe W informacji o przebiegu Wykonania budżetu za l pókocze

z01ż r' sązgodne z danymi Zawańymi W przedłoŻonych lzbie sprawozdaniach staty-

stycznych:
.' no]zzs z Wykonania planu dochodóW budŻetowych jednostki samoządu ter}łorial-

nego za okres od początku roku do dnia 30 czeMca 20'12 r''

. ńo]zss z wykonania planu WydatkóW budżetowych jednostki samorządu terytorial_

nego za okrós od początku roku do dnia 30 czevca 2012 l ',

. ńo]nos o nadwyice/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od po-

czątku roku do dnia 30 czen'vca 2012 r.'

. Ro-N o stanie należności oraz wybranych aktwóW finansowych jednostki samo-

rządu terytorialnego WedłUg stanu na koniec ll kwańału 2012 r''

. noż o sianie zońowiązań-Według tytułóW dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jed_

nos*i si'orząou terytorialnego Według stanu na koniec ll kwaliału 2012 r''
. ńt-so o aot""1"ch związanych z Wykonywaniem zadań z zaklesu administracji rzą-

dowej oraz inńych zadań zieconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawa-

mi Za ll kwańał roku 2012'
. in-złzz z Wykonania planu dochodóW związanych z rea|izaqą zadań z zakresu

uJ.ini"tr""ji iządowĄ oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto-

,i"in"go u.iu*r"ini .a 
'okres 

od początku roku do końca ll kwańału roku 2012-
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. Plan dochodóW budŻetu Gminy czana na 2012 r. Wynosił po zmianach
37 j54327,7o Zł' Wykonanie za l półlocze 17 '434.236,25 zł - WskaŹnik Wykonania
46,92%_

. Ptan dotacji cetowej na zadania z zakresu administracji rządowej 5.197 '493,00 zl,

Wykonanie za l półocze 2'639.846,59 zł _ co stanowi 50,79% planu.
. Plan dotacji celowej na zadania Własne 2j26'557 '00 zł' wykonanie za l półrocze

1'020.691,00 zł _ co stanowi 47,99% planu.

. Plan WydatkóW budżetu Gminy po zmianach Wynosił 37'080'335,51 zł, Wykonanie
za t półrocze 20.537.662'92 Ż _ wskażnik Wykonania 55'38%, z tego:

. Plan wydatków bieŻących Wynosił 30'572.807,00 zł' wykonanie za I półlocze
17 '206'614'06 Ż _wskaŹnik Wykonania 56,28%'

. Plan WydatkóW majątkowych Wynosił 6'507.528,51 zł' Wykonanie za I półlocze
3'331.048,86 zł _ wskaŹnik Wykonania 51'18%'

. Budżet Gminy Czarna na 2012 r' po zmianach uchwalony został z nadwyŻką
W kwocie 73.992'19zł. Na koniec 1 półrocza osiągnięto deficyt W kwocie
3 j03'426 

'67 zł'

. Przychody budzetu na 2012 l. po zmianach usta|ono na kwotę 4.094.939'44 zł'
W l półroczu Wykonano przychody W kwocie 6.490.416,37 zł, co stanowi 158'49%
rocznego planu.

. Rozchody budżetu na2012 r' ustalonoV'/kwocie4'168'931'63 zł'w l półrocz\ zrea-
lizowano rozchody W kwocie 2'992'365,07 zł co Stanowi 71'77vo roczneqo planu'

. zadłuŻenie gminy ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. Wynosiło 23.136'598,56 zł'

z tego: z t}łułu kred}łóW i pożyczek krót|(oterminowych 3'814-592,00 zł; długotermi-
nowych 1 9'322.006,56 zł'
Łączna kwota długu na dzień 30 czerwca 2012 r. Wynosi 62,27% planowanych do-
chodów. Przy uwzględnieniu kredytóW i poŻyczek na pokrycie środków pochodzą-
cych z budŻetu Unii Europejskiej W kwocie 2.792.158,56 zł' zgodnie z ań' 170 ust' 3
ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm ) stanowi to

54,76% planowanych dochodów'

. Ze sprawozdania budżetowego Rb-N o stanie należności oraz Wybranych aktywóW

finansowych Gminy Czarna wg Stanu ma koniec ll kwańału 2012 r ' wynikają należ-
ności wymagalne w kwocie 727 '298,29 zł'

lv]ając na uwadze powyższe skład orzekający Wydał opinię iak w sentencji' Nale-
Ży jednak podkreśIić' Że przedmiotem oceny była przede Wszystkim prawidłowość spo-
rźądzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za l półrocze roku
budzetowego' która Winna Wpełni odpowiadać Wymogom określonym przez Radę
Gminy.

od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Ko|egium
Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie, W terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały'

otżVmuia:
1 Wójt Gmjny czarna


