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Uchwała nr VIII/26/2018
Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej we

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie opinii o pnedłożnnej pnez Wójta Gminy Marcisńw informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Marcisńw za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 19 ust.2 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o
regionalnych żbach obrachunkowych ( Dz.U. z 201,6 r., poz. 561,) oraz zarądzeńa nr 4/t8 Prezesa
Rę8tonalrcj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia
skłądów orzekających i ich przewodńcących, Skład Orzekający Regionalnej Łby Obrachunkowej
we Wrocławiu w osobach: Dorota Pietrzykowska - Przewodnicząca, Arkadiusz BJbczuk - Członek,
Joanna Stylska - Cżonek.

wydaje opinię pozytywną

g,ŁrysąŁ9zonełlręz Wgjla._Gminy Marels.zow inforrnacji o przelriegrr wyłornnia łudżet+ Grniny
Marciszów za I póhocze 2018 roku.

uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejsą opinię na podstawie analĘ danych i informacji zawafiych w
sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu gminy Marcisńw (o Śymbolu- Rb),
s_Porządzonych w oparciu o wymogi określone w nr4orądzeniach: Minisra Rozwoju-i Firnnsów z
dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz.U. z2O18 r., poz 109 i 1395) ,
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek iektora finansów
Publiczrrych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 201,4 r., poz. 1773) oraz z dnia 2 marca 2010
r. w sPrawie szczegołowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzącychze ŹńdeŁzagranicznych (Dz.U. z201,4 r., poz. 1053 z p6źn. zm) za okres od początku
roku do 30 czerwca 2018 rrrku oraz w przedłozonej 31 sierpnia ŻOtS roku przez Wólti Gminy
Marciszów informacji o przebiegrr wykonania budżetu gmlny Marciszów za I póhocze 2018 roku
wraz z informacją o ksztahowaniu się wieloletniej prognozy finarsowej.
Zakres i |orma przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I

Połrocze 2018 roku wraz z informacją o ksztahowaniu się wieloletniej plognozy finaŃowÓj za I
połrocze 2018 roku są zgodne z wymogami olaeślonymi w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr
Xl40lI1, z dnia 26 maja 201]. roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonańa budzetu za I póhocze.
Dokonując, pod względem merytorycznym, badańa informacji o przebiegu wykonania budzetu grniny
za I półrocze 2018 rok Skład Orzekający stwierdza, ze:
1. PIan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające z
uchrvał i zanądz.eń organów gminy, w tym zmiany kwot riotacji celowych na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej.
2. Wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznychsą zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dochody budzetowe ogółem za I póhocze 2018 roku zrealizowano w wysokości 9 556 675,47 ń
co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 44,06Yo, w tym dochody bieĘce rłykonano w
kwocie 9 037 085,37 ń, co stanowi 50,5lo/o, a dochody majątkowe w wysokości 519 590,10 zł, co
stanowi 13,680/o wielkości planowanej. Przebieg wykonańa wpływów zposzrzegóInych źródeł został
w informacji przedstawiony. W ilformacji przedstawiono stan zaległości wobec budżetu oraz
wskazano działania podejmowane w celu ich zmniejszenia.
4. Wydatki zrealizowano w wysokości 10 1B1 53].,33 zł, co w stosunku do planu stanowi 39,74%o,w
tym wydatki bieĄce wykonano w kwocie B 079 277,94 zł, co stanowi 49,42o/o, a wydatki mają&owe
w kwocie 2 I02 253,39 zł, co stanowi 23,53o/o wielkości planowanej. W informacji pzedstawiono
wykonańe wydatków.
5. W wyniku analizy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budż;etowych" oraz ,,Rb-2BS o wydatkach
budzetowych" stwierdzono, że:

0 2 _il_ 2018



2

- opłaty za wydane z€zwolenia na sprz€daż rapojów alkoholowych okreśIone w ustawie z dnia 26
października ]_9B2 roku o wychowańu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2aI6
r,, poz, 4B7 z późn.znt) zaplanowane w kwocie 50.000 zł nea]lzowano w wysokości 41, 064,78 ń, co
stanowi B2,I%o planu;
- wydatki na realizację programu profilaktyki i ronviazywania problemów alkoholowych wyniosły 20
779,19 ż, co stanowi 45,4o/o planu;
- wydatki nłiązane z reaiizacją programu zwalczania narkomańi wyniosły 388,60 ź, co stanowi 9,37o
planu.
W informacji omówiono realizację radań z gminnego programu profilaktyki i ronłiązywańa
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
6. Dochody z tynrłu opłat i kar za korzystańe ze środowiska wyniosły 35 344,35 zł, co stanowi 70,7
% wielkości planowanej, które zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.
7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 307
274,3I zł, co stanowi 4B7o wielkości planowanej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 304 196,65
zł, co stanowi 47,5 o/o wielkości planowanej.
B. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu grniny za I półrocze 2018 roku powstał deficyt
w lnrrocie 624 855,86 ń, przy planowanym w kwocie 3 926 045 zł. Do dńa 30 czervr'ca 2018 roku
Gmina ńe zaciągała kredytów. Gmina riokonała spłaty rat pożyczek i kredltół, długoterminovrych r,.i
łącznej kwocie 41,0 992,1,0 ń. Łącn:n wartość zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
długoterminowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 4 169 581,30 ż. Gmina posiadała
zobowiązania warunkowe z tynrłu udzielonych poręczeń w wysokości 13]_ zaD ń, Gmina nie
posiadała zobowiązań wymagalnych.
9. Różnica pomiędzy wykonanymi za I półroczB 2018 roku dochodami bieĄcymi i wydatkami
bieĄcymi jest wielkością dodatnią, co spełrria vr'ymogl art, 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o
firnnsach publicznych ( Dz.U. z2017 11, poz. 2077 zp6źn, zm,)
W informacji przedłożonej Radzie Gminy Marcisńw przedstawiono realizację dochodów z
poszczególrrych źńdeł oraz wydatków na poszczególne zadania.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżeJ okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać pozytylvną
opińę o informacji Wójta o przebiegu wykonańa budzetu Gminy Marciszów za I póhocze 2018
roku.

Od niniejszej uchnały prz1,,sługuje zgodnie z afi.20 ust. 1ustawy o regonalnych izbach
obrachuŃowych odwołańe do Kolegrum Regionalnej lzb1, Obrachunkowej we hrrocławiu rv termine
14 dni od dnia doręczenia uchrr,ałr,,
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