Uchwała Nr SO.- 0953/24/12/Pi/06
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 września 2006 r.
wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Zakrzewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr
25/2004 ze zm. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. w
składzie :
Przewodniczący:
Członkowie:

Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
Mieczysław Klupczyński

działając na podstawie art. 19 ust. 2 i art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) o przedłożonej przez Wójta Gminy Zakrzewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2006 r. wyraża
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
Na podstawie przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 31 sierpnia
2006 r. przez Wójta Gminy Zakrzewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
oraz budżetu po zmianach na 2006 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami budżetowymi
dotyczącymi I półrocza 2006 roku, Skład Orzekający stwierdził, co następuje:
I.

Informację tę sporządzono na podstawie uchwały Nr XVII/104/2000 Rady Gminy Zakrzewo z
dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze, która na podstawie art. 241 ustawy o finansach publicznych utraciła moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r.
Skład Orzekający wskazuje, że konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze stosownie do przepisu art. 198 ust. 2
aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

II.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po
zmianach budżetem na 2006 r. Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych i własnych są zgodne z kwotami wykazanymi w zestawieniach dysponentów tych
środków za wyjątkiem planu dotacji w dziale 801, rozdziale 80101, § 2030 (wg wykazu dysponenta jest to kwota 1.570 zł, wg sprawozdania Rb-27S brak planu na tę kwotę). Plan i wykonanie subwencji jest zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów

III.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Skład Orzekający ustalił, że:
1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2006 r. wyniosło:
- dochodów ogółem – 5.291.658 zł, tj. 53,53 % planu,
- wydatków ogółem – 5.235.287 zł, tj. 41,62 % planu,
w tym wydatków majątkowych – 828.150 zł, tj. 19,87 planu.
Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych uzasadnione zostało w informacji.
Gmina zaplanowała roczny deficyt budżetu w kwocie 2.694.041 zł oraz przychody w
kwocie 2.789.661 zł i rozchody w kwocie 95.620 zł. W I półroczu 2006 r. osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 56.371 zł.
Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy za okres od
1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina

2

posiada zobowiązania na kwotę 827.778 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym
w kwocie 562.495 zł. Natomiast w sprawozdaniu Rb-Z wykazane zostało zadłużenie
Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.481.863 zł oraz zobowiązań wymagalnych w wysokości 562.495 zł, które ogółem na dzień 30 czerwca 2006 r.
wyniosło 2.044.358 zł, co stanowi 20,68 % planowanych dochodów.
Wójt poinformował Radnych, że zobowiązania powstały na zadaniu inwestycyjnym „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Zakrzewie” ze względu na chwilowe trudności z
otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej dokonano w kwocie 1.967 zł, co przy uzyskanych wpływach z podatku rolnego w wysokości 97.918 zł stanowi 2,0 % i jest zgodne z przepisem
art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
927 ze zm.).
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w wysokości 112.235 zł tj. 57.27 %
kwoty planowanej w budżecie.
4. Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 79,01 %, a wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
zrealizowano
w
wysokości
26.981 zł, co stanowi 53 % planowanej kwoty.
5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440) w rozdziale 85212,
(53,33 %), 85219 (53,32 %) zrealizowano w wysokości niższej niż określona w obowiązujących przepisach. Z postanowienia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) wynika, że
pracodawca w terminie do 31 maja danego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej
75 % równowartości odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

Uwzględniając całość przeprowadzonego badania przedłożonej informacji i sprawozdań budżetowych, postanowiono jak w uchwale.
Pouczenie:
Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Ryszard Auksztulewicz

