
UCHWAT A Nr Si.370.2013
SkNadu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie: opinii o przedlo2onej przez Wojta Gminy Skorzec informacji o przebiegu
wykonania bud2etu za I polrocze 2013 r.

Na podstawie ar1. '13 pkt 4 oraz aft. '19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113) Sklad OrzekajEcy
Regionalnellzby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqcy: Kamil Krauschar
Czlonkowie: Jolanta Tomaszek

Teresa Wysokitiska

przedtozonqprzez Wojta Gminy Skorzec informacjq o przebiegu wykonania budzetu Gminy
za I polrocze 2013r. opiniuje pozytywnie. Niniejsza opinra, mimo i2 ze wzglqdow formalnych
zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prclwadzonej w ramach budZetu, stanowi
jedynie ocenQ przed{ozonej informacji przeprowadzonq pod kqtem prawidlowoSci
sporzqdzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol w Siedlcach
po przeprowadzeniu analizy sprawozdah budzetowych oruz przedlozonej informacji
o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2013r., zloZonej przez Wojta Gminy ustalil, co
nastqpuje:

1. Uchwalony przez Radq Gminy budzet, po uwzglgdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidywal plan dochodow w wysokoSci 19.967.419,75 zl.
Dochody zrealizowano w kwocie 10.804.982,07 z+, co stanowi 54,11% planu,
z tego: dochody biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 10.114 177,89 zt, co stanowi
52,73ok planu; natomiast dochody majqtkowe na dzien 30 czerwca 2013 r. zostaty
zrealizowane w wysokoSci 690.804,18 zl, co stanowi 87,73o/o planu.

2. Uchwalony przez Radq Gminy budzet, po uwzglgdnieniu zmian w ci4gu roku
przewidywal realizacjq wydatkow w wysoko,6ci 21 .953.419,75 zl Wydatki og6lem
zrealizowano w kwocie 9656.878,53 zl, co stanowi 43,99% planu, z tego: wydatki
biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 8.737.998,56 zt, co stanowi 47,41% planu;
wydatki majqtkowe zrealizowano na poziomie 918.879,97 zl, co stanowi 26,07ok
olanu.

3. Wynik budzetu za pierwsze polrocze br zamknEl siq nadwyzkq w wysoko6ci
1.148.103,54 zl, przy uchwalonym pierwotnie deficycie budzetowym w kwocie
-'1.986.000,00 zt.

Plan dochodow i wydatkow ustalony uchwatami budzetowymi i zarzqdzeniami jest
zgodny z planem wykazanym w przedlo2onyclr sprawozdaniach oraz informacji.

W zakresie wydatkowania srodkow publicznych, nie stwierdzono przekroczen
uchwalonego w poszczegolnych pozycjach planu wydatkow oraz nie stwierdzono
wystqpowania zobowiqzan wymagalnych

Stan nalezno6ci wymagalnych na dzien 30 czerwca 2013r. wyniosl 113.526,84 zt,
w tym zaleglo6ci z dzialow'. 700 - 133,80 21',756 - 113.393,04 zt.
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7. Stan zadlu2enia 1s.t. z tytulu niesplaconych na koniec kwarlatu po?yczek oraz
kredytow dlugoterminowych w wysoko6ci 4.276.996,00 zl, jak rownie2 obciq2enia
zwiqzane z uregulowaniem w roku budzetowym splat rat kapitalowych zobowiq-zan
wraz z odsetkami, kt6re zostaly zaciqgniqte w okresach wcze6niejszych - nie
naruszajq ograniczeh zawartych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerurrca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z po2n. zm.) w zw. z art..

85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajEce ustawg
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

8. Do informacji o przebiegu wykonania budzelu za I p6lrocze 2013 roku dolqczono
informacjq z wykonania planu finansowego samorzqdowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skorcu.

9. Wraz z informacjq o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze p6lrocze,
przedlo2ono informacjq o ksztaltowaniu siq Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsiqwziqc, o ktorych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.

Majqc na wzglqdzie powyzsze wydano opiniq jak w sentencji uchwaly.

Od niniejszej uchwaty sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie za posrednictwem Zespotu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
dorqczenia niniejszej uchwaly.

Przewodn iczqcy S klad u Orzekaj qcego

CZLONEK KOLEGIUM
Regionalnoj lzby Obrachunkowej


