
itEGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
we Wrocławiu

ul Ofiar Oświęcimskich 5,50-069 Wrocław 
teł 71 797 76 10. faks 71 797 76 40 

REGON 930117015

Urząd Gminy w  Krośnicach 
S E K R E T A R I A T

2017 -09- 1 5

Wrocław, dnia 12 września 2017 r.

SO.WR.V.0010.179.2017
Pan
Andrzej Biały 
Wójt Gminy Krośnice 
Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 
56-320 KROŚNICE

W załączeniu przesyłam uchwałę nr V/179/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez 
Wójta Gminy Krośnice informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok.
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Uchwala nr V/179/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krośnice informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1870, 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w  osobach:

1. Ewa Pudło -  przewodnicząca,
2. Joanna Radzieja -  członek,
3. Henryk Kamieniecki -  członek,

wydaje opinię pozytywną

0 przedłożonej przez Wójta Gminy Krośnice informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
1 półrocze 2017 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej jak: 
"u.f.p.", zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminach - wójt, burmistrz, prezydent) 
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie 
obrachunkowej, w  terminie do 31 sierpnia roku budżetowego:

- informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, 
-informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w  tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, '

-informację o przebiegu wykonania planu finansowego, uwzględniającą w szczególności stan 
należności i zobowiązań, w  tym wymagalnych: samorządowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób 
prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych 
w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania 
(o symbolu Rb) sporządzonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. oraz w  przedłożonej 
31 sierpnia 2017 r. przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za 
I półrocze 2017 roku.

n. Badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2017 r., Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające 
z uchwał oraz zarządzeń organów gminy.

2. W I półroczu 2017 r. wykonane dochody budżetowe wyniosły 21.913.256,25 zł (50,88% planu), 
w tym dochody bieżące 21.797.229,83 zł (53,42% planu). Dochody majątkowe wykonano 
w kwocie 116.026,42 zł (5,12% planu). Niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku 
w zaplanowanych wielkościach będzie miało wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia w  latach przyszłych.

3. W badanym okresie wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19.986.142,75 zł (46,34% planu), 
z tego: wydatki bieżące w  kwocie 18.963.334,17 zł (52,77% planu) i wydatki majątkowe w  
kwocie 1.022.808,58 zł (14,21% planu).

4. W okresie sprawozdawczym wykonano nadwyżkę w  wysokości 1.927.113,50 zł przy planowanym 
deficycie w  wysokości 61.335 zł.



5. Według sprawozdania Rb-Z "o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji" sporządzonego na koniec 11 kwartału 2017 r. dług Gminy Krośnice wyniósł 
28.600.330,61 zł.

6. Łączna kwota spłaconych w 1 półroczu 2017 r. rat kredytów oraz pożyczek wraz z wydatkami na 
obsługę długu (łącznie 1.816.401,36 zł) stanowi 4,22% planowanych dochodów.

7. W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie 
stwierdzono przypadków realizacji nieplanowanych wydatków (tzw. przekroczeń planu 
wydatków).

8. Poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek w § 4580 "Pozostałe odsetki" w wys. 106,78 zł.
9. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest 

dodatni i wynosi 2.833.895,66 zł, przy planowanym na 2017 rok w wys. 4.869.155 zł.

UL Zgodnie z art. 266 ust. 1 u.f.p. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
przedłożono "Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć" oraz "Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum 
Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego z siedzibą w Krośnicach za 1 półrocze 2017 r.".

Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia 
środków publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb) oraz informacji przedłożonej przez 
Wójta Gminy Krośnice postanowił wydać pozytywną opinię o informacji z wykonania budżetu za 
I półrocze 2017 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 
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewag ucząca ^  
Składu Qr/ekającego
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