Uchwała Nr V/190/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2014 roku
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012
roku, poz. 1113 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1646), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu, w osobach: 1) Ewa Pudło - Przewodnicząca, 2) Joanna Radzieja - członek, 3) Bartosz
Zawadzki - członek,
wydaje opinię pozytywną
0 przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2014 roku.
Uzasadnienie
Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu gminy (o symbolu Rb), sporządzonych za okres
od początku roku do 30 czerwca 2014 r. oraz w przedłożonej 28 sierpnia 2014 r. przez Wójta Gminy
Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.
Badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2014 r., Skład Orzekający stwierdza, co następuje:
W następstwie realizacji za I półrocze 2014 r. dochodów w wysokości 8.700.703,76 zł (47,75%
planu) i wydatków budżetowych w kwocie 8.471.841,37 zł (41,42% planu), w tym wydatków
majątkowych w kwocie 446.600,84 zł (9,47% planu), budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie
228.862,39 zł, przy planowanym na 2014 rok deficycie w wysokości 2.231.627 zł. Wynik operacyjny
budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią
1 wynosi 631.384,03 zł, przy planowanej jego dodatniej wysokości w kwocie 535.080,00 zł.
W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie
stwierdzono przypadków realizacji nieplanowanych wydatków (tzw. przekroczeń planu wydatków), a
ponadto zapłaty odsetek.
Gmina na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadała zadłużenie w wysokości 6.234.039,36 zł
(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły), co w stosunku do planowanych na 2014 rok dochodów
stanowi 34,22%.
Na obsługę długu wydatkowano kwotę 334.508,76 zł (z tego rozchody wykonano w wysokości
204.400 zł, natomiast wydatki związane z obsługa długu w wysokości 130.108,76 zł).
W informacji w sposób syntetyczny omówiono wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w I
półroczu 2014 r. (na str. 1 informacji błędnie wskazano wartość planowanych wydatków, jest:
20.109.283 zł powinno być 20.451.639,64 zł). Odniesiono się również do wykonania przychodów i
rozchodów.
Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań budżetowych oraz informacji przedłożonej
przez Wójta Gminy Udanin pozytywnie zaopiniował informację o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2014 r., wskazując jednocześnie, że ocena realizacji budżetu pod względem celowości i
gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
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obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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