
Uchwała nr VIII/33/2019
SHadu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie opiŃi o przedłożonej pnez Wójta Gminy Marciszów informacji o przebiegu
wykonania budzetu Gminy Marciszów za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 19 ust.2 w związku z a]t. ].3 p}t 4 ustawy z dnia 7 płźlńemika 1992 r. o
regionalnych Łbach obraómko}vych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 561 i z 2018 r. poz. 994.) oraz
zarzĄłllłńa m łlB Prezesa Regionalnej Łby Obrachunkowej we ty\łocławiu z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wyzrĘc7pnia składów orzekających i ich przewodnicącycĘ Skład Orzekający Regionalnej
łńy Obrachunkowej we \łkocławiu w osobach: Dorota Pienzykowska - Przewodnicąca, Elżbieta
Piekarska - Cżonek, Joarrna Stylska - CżoneĘ

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonej przez WÓjta Gminy Marciszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Marcisńw zalpGłrocz.e 2019 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający vrydał niniejsą opinię na podstawie arnlĘ danych i infomacji zawartych w
sprawozdaniach statystycźnych z wykornnia budzetu gminy Marcisńw (o symbolu Rb),
sporządzonych w oparciu o wymogi okreŚlone w rozporządzeńach: Minisna Rozwoju i Finansów z
dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budzetowej @z.U. z 20tg r., poz. 1393) ,

Miństra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawoz,dań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z2OL4 r., poz. 1773) oraz z dnia 2 marca 2010
r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodącychze źródeł zagrańcznych (Dz.U. z ż0I4 r., poz. ].053 z późn zm.) za okres od pocątku
roku do 30 czerwca 20].9 roku oraz w przedłożonej 30 sierpńa 2019 roku przez Wójta Gminy
Marciszów informacji o przebiegu wykonania budżetu gmlny Marciszów za I póhocze 2019 roku
wrazz informacją o ksztahowańu się wieloletniej prognozy finansowej.
Zakres i forma przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 20].9 roku wraz z informacją o ksztahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2019 roku są zgodne z wymogami określonlrmi w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr
X/A)|IL z dńa 26 maja 2011 roku w sprawie ustaleńa zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonańa budzetu za I półrocze.
Dokonując, pod względem merytoryczł/m, badańa informacji o przebiegu wykonania budzetu grnlny
zalpóhocze 2019 rok Skład Orzekający stwierdza, że:
].. Plan dochodów i wydatków budzetowych wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające z
uchwał i zamądzeń organów gmlny, w tym zmiany kwot dotacji celowych na zadańa zlecone z
zakresu admiństracji rządowej.
2. Wykonańe subwencji oraz wykonańe dochodów z §rtułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dochody budżetowe ogółem zalplłrocze 2019 roku zrealizowano w wysokości t1.634.174,85 il
co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 55,94o/o, w tym dochody biezące wykonano w
kwocie l1,622.B20,7j zł, co sianowi 56,59%o, a dochody majątko-we w wysókości i1.354,0B zł, co
stanowi 4,40o/o wielkości planowanej. Przebieg wykonania wpływów z poszrzególnych źródeł został
w informacji przedstawiony. W informacji przedstawiono stan zaległości wobec budzetu oraz
wskazano działania podejmowane w celu ich zmniejszenia.
4. Wydatki zrealizowano w wysokości 8.638.556,42 zł, co w stosunku do planu stanowi 46,860/o, w
tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.633,772,32 ń, co stanowi 4B,05%o, a wydatki majątkowe
w kwocie 4.7B4,I0 ń, co stanowi 1",03o/o wielkości planowanej. W informacji przedstawiono
wykonanie wydatków.
5. W wyńku analizy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budżetowycll"' oraz ,,Rb-2BS o wydatkach
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budżetowycn"' stwierdzono, ze :

- opłaty za wydane zezwoleńa na spzedaz napojów alkoholowych określone w ustawie z dńa 26
paździemika 1982 roku o wychowaniu w ffzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z2OIB
t, poz. 2137 z póżn zm ) zaplanowane w kwocie 50.000 zł ztealizowano w wysokości 51.BBB,B5 z},

co stanowi I03,Bo/o planu;
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozrłiązywania problemów alkoholowych wyniosły
15.299,98 ż, co stanowi 33,3o/o planu;
- wydatki związane z realizacją programu a^/alczańa narkomanii nie zostĄ pońesione.
W informacji omówiono realizację zadń z gminrrego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomańi
6. Dochody z tytułu opłat i kar za koruystańe ze środowiska wyniosły 21,.284,93 ż, co stanowi 42,6
% wielkości planowanej, które zostały przeznaczone na wydatki związane z ochnoną środowiska.
7. Dochody z tyrrrłu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie
306.329,95 ż, co stanovń 46,7.0/o wielkości planowanej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły
317.985,25 Ż, co stanowi 4B,5o/o wielkości planowanej.
B. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budzetu grniny za I póhoczB 2019 roku powstała
nadwyżka w kwocie 2.995.618,43 ,ł, prry planowanej w kwocie 2.362.580,20 zł. Do dnia 30 czerwca
2019 roku Gmta nie zaciągała kredytów. Gmina dokonała spłaty rat pożyczek i knedytów
długoterminowych w łącznej lałocie 1.935.030,10 zł. Łączłn wartość zobovńązańz tyn:łu poĘczrki
kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 7.607.459,10 zł. Gmina
posiadała zobowiązania warunkowe z §itułu udzielonych poręczeń w wysokości 94.434,00 ż. Gmina
nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
9. Różnica pomiędzy wykonanlrmi za I półrocze 2019 roku dochodami bieżącymi i wydatkami
bieĄcymi jest wielkością dodamią, co spełnia wymogi art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publiczrrych ( Dz.U. z2019 r., paz, 869 i2245\
W informacji przedłożonej Radzie Gminy Marciszów przedstawiono realizację dochodów z
poszczególnych źródeł oraz wydatków na poszczególne zadańa.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać pozytylyną
opinię o informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marciszów za I p1hocze 2019
roku. Jednocześnie wskazuje się, ze ocena wydatkowańa środków budżetowych pod kątem
celowości i gospodarności nalezy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Od nińejszej uchwały przysługuje zgodnie z afi. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych ińach
obrachuŃowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dń od dnia doręczenia uchwały.
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