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VII Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 25 września 2018 roku

rv sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów zalpółrocze 2018

roku

VII Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach w składzie:

PrzewodnicZąaa - Monika Dębowska-Sohyk
Członkowie - Iwona Kudła

- Ewa Midura
napodstawie art. 13 pkt 4 orazart. 19 ust.2 ustawy zdnia7 paŻdziemika1992 r. o regionalnych

tzbach obrachunkovvych (tekst jedn. Dz. tJ. z 2016 r. poz.561), po zbadaniu w dniu 25 v,T ześnia

2018 roku informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Pacanów zal połrocze 2018 roku

postanawia

wydaó poz5Ąywnąopinię o informacji o przebiegu wykonania budzetu zaIpołtocze 2018 roku

Uzasadnienie

Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy za I połrocze 2018 roku sporządzona

została na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnta 27 sierpnta 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z poźn.zm.), wraz z informacją o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu rcalrtzacjl' przedsięwzięó, o których mowa w
art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacją o przebiegu wykonania planu

finansowego jednostki' który to obowiązek wynika z ari.265 pkt 1 w związku z art.266 ust.1 pkt 3

w/w ustawy. Informacj e povnyższe zostały sporządzone przez właściwy organ z zachowanlem

terminu przedłoŻenla.

Sprawozdania budzetowe spełniają wymogi formalnoprawne, sporuądzone i podpisane

zostaĘ przez właściwy organ otazprzekazane z zachowaniem ustalonych terminów.

Wykazane w Sprawozdaniach wielkości zgodne są z przedłozonymi uchwałami budzetowymi Rady

or az Zarządzeniami Wój ta.

W uchwale budzetowej Gminy' według stanu na 30 czerwca 2018 roku, zapewniono

przestrzeganie zasady określonej w ań. 242 ust.l ustawy o finansach publicznych, gdyŻ planowane

wydatki bieŻące są niŻsze niz planowane dochody bteŻące powiększone o nadwyzkę budzetową

z lat ubiegłych i wolne środki, o ktÓrych mowa w ar1. 2I7 ust.2 pkt 6. Skład oruekający zauwaŻa

przy tym, ze stosownie do art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powyŻsza zasada

obowiązuje równiez w zakresie wykonania dochodów i wydatków bieŻących na koniec roku

budżetowego.
Zaplanowane na poziomie 30.644.400,23 zł dochody budżetu Gminy zreallzowano w

kwocie 15.854.839,I7 zł, co stanowi 5l,73'yo w stosunku do dochodów planowanych.



Skład orzekający zwTaca uwagę na zaległości z t1.tułu podatków i opłat oraz innych należności
niepodatkowych w ogólnej kwocie I.063.420,57 zł. Z informacji zprzebtegu wykonania budżetu

g 2018

i budzeto
,*tulo.'ywkwocie.j:.o:g's:s,62złwykonanowwysokoŚci

14.708.220,90zł, tj 44,5lyo w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe
zaplanowano w kwocie 6.704.23I,93 zł l zrealtzowano w I9,8Oo^ w stosunku do planowanych na
ten cel.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady
Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczen planowanych wielkości
wydatków budzetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budzetowych zgodnie
zprzepisami art.254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Róznica między wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi za I półrocze 2018 roku
stanowi nadwyzkę budzetu w kwocie I.146.618,27 zł przy planowanym deficycie w wysokości
2'395.l35,39zł.

Zobowiązania Gminy według tytułów dłuznych na koniec I półrocza 20l8 roku, zgodnie ze
sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 8.284'471,OOzŁ i w całości stanowią kredyty i poŻyczki
długoterminowe'

PrzedłoŻona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zaIpołtocze
2018 roku zawiera dane zgodne z uchwałąbudzetową po zmtanach w zakresię planowanych i
wykonanych dochodów' wydatków, przychodów i rozchodów. Z wieloletniej prognozy finansowej
wynika' Że spłata zadłuŻenia planowana w poszczególnych latach zachowuje relację wyn\kającą z
art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wielkości w zakresie rcalizacji przedsięwzięc za I
półrocze ';lskazane w zaŁączniku pn. ,'Wykaz przedsięwzięć cio wPF'' są zgodne z cianymi
wykazanymi w WPF.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera dane
zgodne z informacj ą za I połrocze w zakresie planowanych i otrzymanych dotacji podmiotowych z
budzetu gminy, ponadto uwzględnione zostaĘ w szczegolności stan naleŹności i zobowiązań' w
tym wymagalnych.

Mając povvyŻsze na uwadze nalęŻało postanowió jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie arl. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkolvych Wójtowi Gminy
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


