Uchwała Nr SO-0953/8/20/LN/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 września 2006r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Borku Wlkp. informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Borek Wlkp. za I półrocze 2006 roku.

Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2005 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w osobach:

Przewodnicząca:

Aldona Witkowska

Członkowie:

Leon Pałecki
Beata Rodewald - Łaszkowska

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. 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 2005r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) wyraża
o przedłożonej przez Burmistrza Borku Wlkp. informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Na podstawie przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 31 sierpnia
2006r. przez Burmistrza Borku Wlkp., informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze, po zapoznaniu się z uchwałą budżetową na rok 2006 i jej zmianami oraz sprawozdaniami
budżetowymi dotyczącymi I półrocza 2006 roku, Skład Orzekający stwierdził, co następuje.
I.1 Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r. zawiera dane
wymagane uchwałą Rady Gminy Borek Wlkp. Nr XLII/291/2006 z dnia 29 czerwca 2006r.
ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XLIII/306/2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp.
za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Informację przygotowano w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej i w formie opisowej zgodnie z wymogami uchwały Rady. Zakres tematyczny
prezentowanych załączników w części tabelarycznej wyczerpuje zakres ustalony w uchwale
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budżetowej na 2006 rok.
Wykazane w informacji kwoty planowanych dochodów i wydatków zgodne są z kwotami
planowanymi w budżecie na 2006 rok oraz w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych.
Kwoty wykonanych dochodów i wydatków przedstawione w informacji odpowiadają
wielkościom prezentowanym w sprawozdaniach za wyjątkiem wykazanego na str. 37 w tabeli
p.n „Plan i wykonanie przychodów i wydatków Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego
w Borku Wlkp.,” w rozdz. 90017 w § 4260 wykonania w kwocie 6.150,82,-zł. Ze sprawozdania
Rb-30 wynika kwota: 5.160,82,-zł.
2.

W

informacji

Burmistrz

odniósł

się

zarówno

do

wykonania

planów

dochodów

jak i wydatków budżetowych oraz wskazał przyczyny odchyleń w ich realizacji.
Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 8.016.607,46,-zł, tj. 53,35 % planu, a wydatki w
kwocie 7.338.387,02,-zł, tj. 48,93 % planu.
Wynik finansowy budżetu osiągnięty w I półroczu 2006 roku jest dodatni i wynosi 678.220,44,zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 27.774,-zł.
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania z kredytów i pożyczek w kwocie:
570.000,-zł oraz spłacono raty z kredytów i pożyczek w kwocie: 769.545,-zł.
Przedstawiając wykonanie dochodów Burmistrz odniósł się również do stanu należności i
zaległości oraz wskazał jakie działania zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.
Przedstawione zostały także skutki udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń terminu płatności oraz
umorzeń zaległości podatkowych.
Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.478.570,-zł, zrealizowano w wysokości
599.895,36,-zł, co stanowi 40,57 % planu rocznego.
3.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 ustalono,
że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań.

4.

Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 roku wynika, że zadłużenie Gminy na dzień
30.06.2006r. wynosi 6.049.900,-zł.

5.

Analiza realizacji wydatków budżetowych wykazała, że wykonanie wydatków w § 4440
„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” w n/w rozdziałach zrealizowano
następująco:

Klasyfikacja
853- 85395 § 4440

Plan
375

Wykonanie
275

% wykonania
73,33%

900- 90095 § 4440

750

560

74,66%
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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 odpisu, a
korekta planowanych odpisów winna nastąpić na koniec roku.

II.

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedłożone zostały informacje
z wykonania planów finansowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz MiejskoGminnego Ośrodka Kultury. Przedstawiają one szczegółowo, w formie tabelarycznej
i opisowej, wykonanie przychodów i kosztów (błędnie nazwanych rozchodami). Wykazane
w planach finansowych instytucji kultury kwoty planu i wykonania przychodów z tytułu
dotacji, zgodne są z kwotami dotacji zaplanowanymi i wykazanymi w sprawozdaniu
budżetowym Rb-28S i w informacji o przebiegu wykonania budżetu.
W informacjach nie odniesiono się do stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Aldona Witkowska

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu 61-713 Poznań, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały.

