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I sidaaiFOrz1&ającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 4 września 2015 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze
2015 roku

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca - Joanna Marczewska
Członkowie Wojciech Czerw

- Ewa Midura

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekstjedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.), w związku z art. 266
ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późno zm.) po zbadaniu w dniu 4 września 2015 roku informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy [mielno za I półrocze 2015 roku

postanawia

wydać pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 20 I5

Uzasadnienie

I. W dniu 21 slerpma 2015 r. przedłożona została przez Wójta Gminy Imielno informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku tj. w tenninie
wynikającym z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznycll

Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także
z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2015 rok i wziął pod uwagę sprawozdania budżetowe
dotyczące pierwszego półrocza 2015 roku. Na lej podslawie ustalił, co następuje:

Wykazane w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wielkości ogółem planowanych
dochodów i wydatków budżetu zgodne są z wielkościami wynikającymi z uchwalonego po
zmianach budżetu.
Zaplanowane na poziomie 14.056.420,47 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie
7.656.509,13 zł, co stanowi 54,46% w stosunku do dochodów planowanych.
Dochody ze sprzedaży majątku planowane w 2015 roku w kwocie 50.000 zł zostały wykonane
w vl'ysokości 18.686 zł.
Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych na dzieó 30.06.2015 r.
stanowią ogółem kwotę 263.660,24 zł i spadły w porównaniu do odnotowanych na dzieó
30.06.2014 r. o kwotę 218.488,99 zł. Z informacji z przebiegu wykonania budżetu wynika, że
Gmina w [ półroczu 2015 roku podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych
należności budżetowych.

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 14.356.420,47 zł wykonano w wysokości
7.211.833.44 zł tj. 50,23% w stosunku do wydatków planowanych.



Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 638.740,00 zł, a zrealizowano w wysokości
221.085,98 zł tj. 34,61% w stosunku do planowanych na ten cel.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady
Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Skład Orzekający stwierdził, iż na dzień 30 czerwca
2015 roku nie wystąpiły przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje
to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami
budżetowymi w kwocie 444.675,69 zł.
Wykonane w I półroczu dochody bieżące przewyższały zrealizowane wydatki bieżące.
Przychody z tytułu wolnych środków planowane w wysokości 300.000 zł zostały wykonane
w kwocie 308.04I,70 zł.
Powyższe wielkości zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2015.

Zobowiązania niewymagalne Gminy Imielno na koniec I półrocza 2015 roku wynoszą 251.810,97
zł, zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych).
Na koniec l półrocza 2015 roku Gmina nie posiadła zobowiązań wymagalnych, co potwierdzają
dane zawarte w złożonym sprawozdaniu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązali według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku.

II. Gmina złożyła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa wart. 226 ust. 3, zgodnie z art. 266 ust. I pkt 2
ustawy o finansach publicznych.

III. Na podstawie art. 266 ust. l pkt 3 ustawy o finansach publicznych Gmina przedstawiła
informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
Z przedłożonych informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wynika, że na koniec
I półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
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