Uchwała Nr 52 /16 / 0953/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Granowo

informacji

o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Granowo 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:

Karol Chyra

Członkowie:

Leon Pałecki
Grażyna Wróblewska

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 Granowo 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 4 września 2006 roku

informacja o przebiegu wykonania budżetu za

I półrocze 2006r. zawiera dane wymagane uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/198/2006
z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Granowo za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. Informacja
przedłożona została tut. Izbie po terminie określonym w art. 198 ust. 2 ustawy o finansach
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publicznych.
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 za wyjątkiem wykazania w części tabelarycznej w dz. 756 rozdz. 75621 § 0020
wykonania podatku dochodowego od osób prawnych

w wysokości 67.214 zł

zamiast

wysokości 53.572,25 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S.
2. W informacji Wójt Gminy odniósł się zarówno do wykonania planów dochodów jak i
wydatków budżetowych oraz wskazał przyczyny odchyleń w ich realizacji.
Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 4.877.711,27 zł tj. 54,8% planu, a wydatki
w kwocie 4.281.397,42 zł tj. 42,39 % planu.
W I półroczu 2006r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 596.313,85 zł przy
planowanym deficycie w wysokości 1.199.861 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty
z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 285.648,24 zł, co stanowi 52,8% planu.
Przedstawiając wykonanie dochodów Wójt odniósł się również do stanu należności
i zobowiązań. Przedstawił skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki
udzielonych umorzeń, ulg i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych.
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7.578.989 zł, wykonane zostały w 54,59%,
a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie

2.520.964 zł, zrealizowano w wysokości

143.610,98 zł, co stanowi 5,69%. Wójt wyjaśnił, że zadania inwestycyjne realizowane
będą w II półroczu.
Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wykonano w wysokości 18.045 zł, co stanowi 35,4% planu. Dochody
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i korzystanie z zezwoleń
zrealizowano w kwocie 38.517 zł, co stanowi 75,5% planu. W informacji Wójt wyjaśnił,
że wydatki realizowane są zgodnie z planem Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i
wykonane zostały w 48,83%.
3. 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 1.014.708,16 zł
w tym z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 549.939,68zł, co
stanowi 11,4% planowanych dochodów.
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II. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedłożona została informacja z
wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Granowie za I półrocze 2006
roku. Z informacji wynika, że na dzień 30 czerwca 2006 roku Biblioteka Publiczna wykazuje
brak zobowiązań i należności.
W Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń

samorządowej instytucji kultury oraz Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie

należności samorządowej instytucji kultury sporządzonym przez Wójta Gminy także nie
wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych ani należności.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Karol Chyra

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

