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Pan 

Wiestaw Skop 

Wojt Gminy 

Pacanow 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przesyla w zal^czeniu Uchwal? IV 

Skladu Orzekaj^cego Nr 69/2014, w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budzetu za I polrocze 2014 roku . 

Czlonek Kolegium ^ 
M Regionalnej I/,by ObracJ^nRowej ^ ^ 

ingr Ireneusz Piasecki 



ul Targowa 18, tel. 368-11-22 ^0) 
Kielce 15, skr. poczt. 11 

25-520 KIELCE 
290339370 

UchwalaNr 69/2014 

IV Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 2 wrzesnia 2014 roku 

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Pacanow za 1 p61rocze 2014 

roku 

IV Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie: 

Przewodniczqcy - Ireneusz Piasecki 

Czlonkowie - Stanislaw Banasik 

- Joanna Marczewska 

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z pozn.zm.), po zbadaniu w dniu 

2 wrzesnia 2014 roku informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Pacanow za 1 polrocze 

2014roku 

postanawia 

wydac pozytywn^ opinio o informacji o przebiegu \\7konania budzetu za I polrocze 2014 roku 

Uzasadnienie 

Infarmacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy za 1 polrocze 2014 roku sporz^dzona 

zostala na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j 

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.), wraz z informacji o ksztaitowaniu si^ wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsi^wzi^c, o ktorych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, ktory 

to obowiizek wynika z art. 265 pkt 1 w zwi^zku z art. 266 ust.l pkt 3 w/w ustawy. Informacje 

powyzsze zostaly sporz^dzone przez wiasciwy organ z zachowaniem terminu przedlozenia. 

Sprawozdania budzetowe spelniaji wymogi formalnoprawne wynikaj^ce z rozporz^dzenia 

Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. 

poz. 119) i rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdah 

jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. Nr 43, poz. 247). 

Sprawozdania w/w sporz^dzone zostaly przez wiasciwy organ, z zachowaniem ustalonych 

termin6w i podpisane zgodnie z § 10 i § 14 rozporz^dzenia z dnia 16 stycznia 2014 r oraz § 9 

rozporzidzenia z dnia 4 marca 2010 r. 



Wykazane w sprawozdaniach wielkosci zgodne z przedlozonymi uchwalami budzetowymi Rady 

oraz Zarzidzeniami Wojta. 

W uchwale budzetowej Gminy, wedlug stanu na 30 czerwca 2014 roku, zapewniono 

przestrzeganie zasady okreslonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdyz planowane 

wydatki biez^ce ŝ  nizsze niz planowane dochody biez^ce powi^kszone o nadwyzk^ budzetow^ 

z lat ubieglych i wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Sklad Orzekaj^cy zauwaza 

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

obowi^zuje rowniez w zakresie wykonania dochodow i wydatkow biez^cych na koniec roku 

budzetowego. 

Zaplanowane na poziomie 23.463.033,49 zl dochody budzetu Gminy zrealizowano 

w kwocie 11.619.521,72 zl, co stanowi 49,52 % w stosunku do dochodow planowanych. Dochody 

wlasne zrealizowano na poziomie 3.741.185,46 zl przy planowanych dochodach wlasnych na 

kwot? 9.126.344,83zt tj. 32,19 %. 

Sklad Orzekajicy zwraca uwag^ na znaczne zaleglosci z tytulu podatkow i oplat oraz innych 

naleznosci niepodatkowych w ogolnej kwocie 1.073.929,46 zt. Z informacji z przebiegu wykonania 

budzetu wynika, ze Gmina w I polroczu 2014 roku podejmowala czynnosci zmierzaj^ce do 

wyegzekwowania zalegtych naleznosci budzetowych. 

Plan wydatk6w po zmianach ustalony w kwocie 22.945.479,97 zl wykonano w Vvysokosci 

I1.312.258,01zl tj. 49,30 % w stosunku do wydatk6w planowanych. Wydatki maj^tkowe 

zaplanowano w kwocie 3.430.798,70 zl a zrealizowano w wysokosci 944.389,13 zl tj. 27,52 % w 

stosunku do planowanych na ten cel. 

W wyniku analizy porownawczej wykonania wydatkow z planem wynikaj^cym z uchwal Rady 

Gminy oraz Zarz^dzeh Wojta Gminy nie stwierdzono przekroczeh planowanych wielkosci 

wydatkow budzetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatkow budzetowych zgodnie 

z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Roznica mi^dzy wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi za I polrocze 2014 roku 

stanowi nadwyzk^ budzetu w kwocie 307.263,71zl przy planowanym deficycie w wysokosci 

517.553,52 zt. 

Zobowi^zania Gminy wedlug tytul6w dluznych na koniec I polrocza 2014 roku, zgodnie ze 

sprawozdaniem Rb-Z wynosz^ ogolem 12.025.867,00 zl i w calosci stanowi^ kredyty i pozyczki 

dlugoterminowe. 

Przedlozona informacja o ksztaitowaniu si^ wieloletniej prognozy finansowej za I polrocze 

2014 roku zawiera dane zgodne z uchwal^ budzetow^ po zmianach w zakresie planowanych 

i wykonanych dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow. Z wieloletniej prognozy finansowej 
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wynika, ze splata zadluzenia pianowana w poszczegolnych latach zachowuje relacj^ wynikaj^c^ 

z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wielkosci w zakresie realizacji przedsi^wzi^c 

za 1 polrocze wskazane w zalqczniku pn. „Wykaz przedsi^wzi^c do WPF" ŝ  zgodne z danymi 

wykazanymi w WPF. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera dane 

zgodne z informacja za 1 polrocze w zakresie planowanych i otrzymanych dotacji podmiotowych 

z budzetu gminy, ponadto uwzgl^dnione zostaly w szczegolnosci stan naleznosci i zobowi^zan, 

w tym wymagalnych. 

Majic powyzsze na uwadze nalezalo postanowic jak na wst^pie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wojtowi Gminy 

przysluguje prawo wniesienia odwoiania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor^czenia. 

Przewodnicz^cy 

Skladu Orzekajcjcego 

Czlonek Kole^uyp N 

w Kielcach ^ 

mgr Ireneusz Piasecki 
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