Uchwała Nr 30 /18/0953/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mieleszyn informacji

o

wykonaniu budżetu Gminy Mieleszyn za I półrocze 2006 roku.

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:

Przewodniczący:

Leon Pałecki

Członkowie:

Grażyna Wróblewska
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 Mieleszyn informacji z wykonania
budżetu Gminy Mieleszyn za I półrocze 2006 rok:

opinię pozytywną

Uzasadnienie
I. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się uchwałą Rady Gminy Nr IX/56/99 z
dnia 30 czerwca

1999r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz z uchwałą budżetową na rok 2006 i
jej zmianami oraz sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi I półrocza 2006 roku.
Skład Orzekający stwierdza, iż przywołana powyżej uchwała Rady Gminy Mieleszyn została
podjęta na podstawie przepisów, obecnie nieobowiązującej, ustawy z dnia 26 listopada 1998r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). W obecnym stanie prawnym
podstawę do podjęcia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu, stanowi przepis art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych.
Przedkładana przez zarząd informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, stosownie
do przepisu art. 198 ust. 1, winna być sporządzona w szczegółowości nie mniejszej niż w
uchwale budżetowej.
Należy zaznaczyć, że w „nowej” ustawie o finansach publicznych, uległa zmianie definicja
budżetu. W myśl art. 165 ust. 1, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym
planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Konieczne zatem
jest podjęcie przez Radę Gminy nowej uchwały dotyczącej zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Informacja sporządzona została w formie
tabelarycznej i opisowej.
Na podstawie informacji i sprawozdań budżetowych Skład Orzekający ustalił, że:
1. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przedstawia się następująco:
-

Dochody 4.740.157,67 zł tj. 60,67 % planu

-

Wydatki 4.251.471,54 zł tj. 52,76 % planu

W I półroczu 2006 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 488.686,13 zł. W okresie
sprawozdawczym spłacono raty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 214.750zł
co stanowi

42,56 % planowanych rozchodów. W części opisowej Wójt omówił wykonanie

dochodów z poszczególnych źródeł. Omówił realizację

zadań bieżących i własnych

finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Przedstawione zostały także skutki finansowe dla
budżetu decyzji o obniżeniu górnych stawek podatków.
Wykonanie wydatków gminy przedstawione zostało w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej z omówieniem odchyleń w stosunku do planu budżetu.
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 wymagalne w kwocie
75.134,59. 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 gmina posiada

zobowiązania w kwocie 2.951.288,59 w tym

z

tytułu kredytów i pożyczek w kwocie

2.874.654,- zł i z tytułu wymagalnych zobowiązań w kwocie 76.634,59 zł.
4. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wykonano w wysokości 11.148,44 zł, co stanowi 27,87 % planu, a uzyskane
dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i korzystanie z zezwoleń
wykonano w kwocie 33.450zł tj. 83,63 % planu, co przewyższa wykonanie wydatków o
kwotę 22.301,56 zł.
Skład Orzekający przypomina, 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.
5. Skład Orzekający stwierdził, że poniżej 75% planu zrealizowane zostały wydatki na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
w dz. 750 w rozdz. 75023 – 0, w dz. 801 w rozdz. 80101 – 67,40%, w dz. 801 w rozdz.
80110 – 67,13 %,

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.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Leon Pałecki

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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