
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

Uchwała Nr !/ [l 12013

z dnia 23 września 2013 r'

Składu orzekającego

Reg iona I n ej lzby Obrach u n kowej

i)ł cą

' 
". 

w Rzeszowie

w sprawie informacji Wojta Gminy Czarna o przebiegu wykonania budzetu Gminy za
l połrocze 2013 roku'

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1' Alicja Nowosławska-Cwynar przewodnicząCa
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2. Janusz Mularz
3. Waldemar Witalec

członek
członek

po rozpatrzeniu informacji Wojta Gminy Czarna o przebiegu wykonania budzetu Gminy
Czarnazalpołrocze2013 r. _ działając na podstawie ań' 13 pkt 4,art' 19 ust.2iarL.
20 ust' 1 ustawy zdnia7 paŻdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. 22012 r., pcz. 1113),

postanawia

pozytywnie zaopiniowaó przedłoŻoną informację Wojta Gminy Czarna o przebiegu
wykonania budzetu Gminy Czarna za l półrocze2013 roku.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr LXV|lll53712010 Rady Gminy Czarna z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie
określenia zakresu iformy informacji o przebiegu wykonania budŻetu Gminy Czarna
oraz przebiegu wykonania planow finansowych gminnych instytucji kultury i samodziel-
nego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za l pÓłrocze, Rada ustaliła, ze
informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Czarna sporządzana jest
z uwzględnieniem stanu nalezności i zobowiązań, w tym wymagalnych i obejmuje:
1. Dochody i wydatki:

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kwot dochodów biezących
i majątkowych według ich zrodeł, w układzie działow i rozdziałów klasyfikacji bu-
dzetowej;

2) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kwot wydatkow biezących
imajątkowych w układzie działow, rozdziałow i grup klasyfikacji budzetowej,
w szczegółowoŚci nie mniejszej niŻ w uchwale budzetowej;

3) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydat-
kow związanych z realizaĄązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadan zleconych ustawam i ;
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4) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kwot dochodow z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaz napojow alkoholowych i wydatkow na reali-
zaqę zadan określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

5) Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych
z budzetu Gminy Czarna w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych, z wy-
odrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych;

6) lnformację opisową stopnia realizaĄi dochodow gminy z uwzględnieniem zale-
głosci podatkowych, udzielonych umorzeń, odroczeń i rozłoŻenia płatności na
raty w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i transportowym od osób fi-
zy czny ch wedłu g sołectw;

7) lnformację opisową stopnia realizaĄi wydatkow gminy zwYszczegolnieniem rea-
lizacji wydatków na inwestycje izakupy inwestycyjne.

2. Przychody i rozchody:
1) Zestawienie tabelaryczne z wyszczegolnieniem tytułow przychodów i rozcho-

dow;
2) lnformację opisową stopnia realizaĄi przychodow i rozchodów budzetu.

Stosownie do postanowień ań' 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r' poz. 885 ze zm'), Wojt Gminy Czarna zarzą-
dzeniem Nr CCllll2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budzetu Gminy Czarna za l półrocze 2013 roku, informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji
w Czarnej za l połrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowe-
go Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Czarnej za
i połrocze 2013 roku, przedłoŻył Regionalnej lzbie obrachunkowej w Rzeszowie infor-
mację o przebiegu wykonania budzetu Gminy Czarna za l półrocze2013 roku.

Zarządzeniem Nr Cclll2013 z dnia 28 sierpnia2013 r. w sprawie przyjęcia informa-
cji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za l połrocze
2013 roku, Wojt Gminy Czarna przedłoŻył Regionalnej lzbie obrachunkowej w Rze-
szowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
za l połrocze 2013 roku.

Dane liczbowe zawańe w informacji o przebiegu wykonania budzetu za l połrocze
2013 r. Są W zasadzie zgodne z danymi zawańymi w przedłozonych lzbie sprawozda-
niach:
. Rb-27S z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samoządu terytorial-

nego za okres od początku roku do dnia 30 czenruca roku 2013,
. Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorządu terytorial-

nego za okres od początku roku do dnia 30 czenryca roku 2013,
. Rb-NDS o nadwyŻceldeficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od po-

czątku roku do dnia 30 czerwca roku 2013,
. Rb-N o stanie nalezności oraz wybranych aktywow finansowych jednostki samo-

rządu terytorialnego według stanu na koniec ll kwartału 2013 roku"
. Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jed-

nostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec ll kwańału 2013 roku,
. Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładow budŻetowych

za okres od początku roku do dnia 30 czenłca roku 2013,
. Rb-50 o dotacjach/o wydatkach związanych z wykonywaniem zadan z zakresu ad-

ministracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostkom Samorządu terytorial-
nego ustawami za ll kwartał roku 2013,
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. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizaĄą zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorządu teryto-
rialnego ustawami za okres od początku roku do końca ll kwartału roku 2013.

. Plan dochodów budżetu Gminy Czarna na 2013 r' wynosił po zmianach
37.353.257,67 zł, wykonanie za l połrocze 18'021'942,76 zł _ wskażnik wykonania
48,24oń, z tego:

. Plan dochodow biezących wynosił 33.049'704,11 zł, wykonanie za l połrocze
17 '620.957,51 zł - wskaznik wykonania 53,32o/o.

. Plan dochodÓw majątkowych wynosił 4'303.553,56 zł, wykonanie za l połrocze
400.985,25 zł _ wskaŹnik wykonania 9,32o/o'

. Plan dotacji celowej na zadania z zakresu administraĄi rządowej 5.264.715,37 zł,
wykonanie za l półrocze 2'777 '370,37 zł _ co stanowi 52,750ń planu.

. Plan dotacji celowej na zadania własne 2.264.900,00 zł, wykonanie za l połrocze
1'157 '139,00 zł _ co stanowi 51,09o/o planu.

. Plan wydatkow budzetu Gminy po zmianach wynosił 36'174.691,88 zł, wykonanie
za l połrocze 18.416'469,74 zł _wskaŹnik wykonania 50,900ń, ztego'.

. Plan wydatkow biezących wynosił 31.293'024,69 zł, wykonanie za l połrocze
17 '244.648,07 zł - wskaŹnik wykonania 55,10oń'

. Plan wydatkow majątkowych wynosił 4.881 .667,19 zł, wykonanie za l połrocze
1'171'821,67 zł _ wskaŹnik wykonania 24,00o/o.

. Budzet Gminy Czarna na 2013 r' po zmianach uchwalony został z nadwyŻką
wkwocie 1.178.565,79zł. Na koniec l pokocza osiągnięto deficyt W kwocie
394"526'98 zł.

. Przychody budzetu na 2013 r. po zmianach ustalono na kwotę 2.643.760,53 zł,
w l półroczu wykonano przychody w kwocie 3'013.945,80 zł, co stanowi 114,00%
rocznego planu.

. Rozchody budzetu na 2013 r. ustalono ur kwocie 3.822.326,32 zł, w l półroczu zrea-
lizowano rozchody w kwocie 2.234.146,00 zł co stanowi 58,44o/o rocznego planu.

. ZadłuŻenie gminy ogołem na dzień 30 czerwca 2013 r' wynosiło 20'614.556,90 zł,
z tego: z tytułu kredytow i poŻyczek krótkoterminowych 2.516'185,27 zł; długotermi-
nowych 18.098.371 ,63 zł'
Łączna kwota długu na dzień 30 czenruca2013 r' wynosi 55,18% planowanych do-
chodów'

. Ze sprawozdania budzetowego Rb-N o stanie nalezności oraz wybranych aktywow
finansowych Gminy Czarna wg stanu ma koniec ll kwartału roku 2013 wynikają na-
leżności wymagalne w kwocie 748.367,68 zł.

Skład orzekający stwierdził, Że w pierurlszym półroczu 2013 r. wydatkowano środki
z tytułu zapłaly odsetek w dz' 754 rozdz' 75412 s 4580 w kwocie 726',00 zł.

Mając na uwadze powyzsze Skład orzekający wydał opinię jak w sentencji. Nale-
zy jednak podkreŚlić, Że przedmiotem oceny była przede wszystkim prawidłowośc spo-
rządzenia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Czarna za l połrocze roku
budŻetowego, ktora winna w pełni odpowiadac Wymogom określonym przez Radę
Gminy.
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od uchwały Składu orzekającego służy odwołanie do
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie
niniejszej uchwały.

otzymuią:
1. Wójt Gminy Czarna
2. Aa

pełnego Składu Kolegium
14 dni od dnia doręczenia

mgrAlicja


