Uchwała Nr 1/15/ 0953/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne informacji
o wykonaniu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za I półrocze 2006roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony
Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
9 listopada 2004 r.(ze zm.) w osobach:
Przewodnicząca:

Grażyna Wróblewska

Członkowie:

Leon Pałecki
Karol Chyra

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku
z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.
2104 ze zm.) wyraża o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za I półrocze 2006 roku
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z uchwałą budżetową na rok
2006 i jej zmianami oraz sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi I półrocza 2006 roku.
Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu stwierdził, że:
I.1. Przedłożona w dniu 7 sierpnia 2006 roku informacja o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2006r. zawiera dane wymagane uchwałą Rady Gminy Nr LXXVIII/497/2006
z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego.
Informacja zawiera część opisową i tabelaryczną. Wykazane w informacji zarówno w części
tabelarycznej jak i opisowej kwoty planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków
budżetowych zgodne są z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S
i Rb-28S.
2. W informacji Wójt Gminy odniósł się zarówno do wykonania planów dochodów
jak i wydatków budżetowych oraz wskazał przyczyny odchyleń w ich realizacji.
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Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 37.966.214, 70 zł tj. 51,33% planu, a wydatki
w kwocie 29.605.327,14 zł tj. 39,52 % planu.
W I półroczu 2006r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 8.360.887,56 zł. W okresie
sprawozdawczym spłacono raty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
2.154.000zł, co stanowi 64,84% planu.
Przedstawiając wykonanie dochodów Wójt odniósł się również do stanu należności
i zaległości i wskazał jakie działania zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.
Przedstawione zostały także skutki dla budżetu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych,
obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień podatkowych.
Z informacji wynika, że na niskie wykonanie planowanych wydatków miała wpływ realizacja
wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.112.151zł
zrealizowano w wysokości 3.927.764,39 zł, co stanowi 16,99%. W części opisowej informacji
Wójt wyjaśnił, że wydatki majątkowe w większości realizowane będą

w II

półroczu.
Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wykonano w wysokości 126.862,45 zł, co stanowi 23,49% planu. Dochody
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i korzystanie z zezwoleń
zrealizowano w kwocie 372.095,37 zł, co stanowi 68,91% planu. W informacji Wójt nie
skomentował niskiego w stosunku do upływu czasu wykonania tych wydatków.
Skład Orzekający wskazuje, że przepis art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) stanowi,
iż dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 zezwolenia oraz dochody
z opłat określonych w art. 111 mogą być wykorzystywane na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne
cele.
Skład Orzekający stwierdził, że poniżej 75% planu

zrealizowane zostały wydatki na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej: w dz. 801 w rozdz. 80103 – 72,99%,

w rozdz. 80104 - 69,18%, w dz. 852

w rozdz. 85212 - 63,69%, w rozdz. 85219 - 58,91 %, w dz. 854 w rozdz. 85401 - 72,33%
i w dz. 926 rozdz. 92601 - 71,64%.
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 ze zm.) odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych do dnia 31 maja winien być dokonany w wysokości 75% wartości
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odpisu, a korekta planowanych odpisów winna nastąpić na koniec roku.
3. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2006 ustalono, że na
koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej
kwocie 1.422.729,25 zł, w tym z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (dz. 750, rozdz. 75023 oraz dz. 754, rozdz. 75416 § 4140) kwocie
2.871zł.
4. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
2006 roku wynika, ze zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2006 roku wynosi 1.168.000 zł
z tytułu kredytów i pożyczek.
II. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedłożone zostało sprawozdanie
z realizacji planu finansowego i z działalności Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnym oraz informacja o realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej
w Tarnowie Podgórnym.
Wykazana w planie finansowym GOK „SEZAM” kwota planu i wykonania przychodów z
tytułu dotacji zgodna jest z kwotą dotacji zaplanowaną i wykazaną w sprawozdaniu
budżetowym Rb-28S i w informacji o przebiegu wykonania budżetu. W informacji nie został
przedstawiony stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych. W Rb-Z Kwartalne
sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

oraz gwarancji i poręczeń

samorządowej instytucji kultury sporządzonym przez Wójta Gminy nie wykazano żadnych
zobowiązań.
W informacji o realizacji planu finansowego Biblioteki przedstawiono przychody i wydatki
Biblioteki Publicznej w szczegółowości do paragrafu. Z informacji wynika, że na dzień
30.06.2006 Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, ani
należności. Potwierdza to również sprawozdanie Rb-Z.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Grażyna Wróblewska

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu
Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Poznaniu

al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

61-713

Poznań,
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