lEGIONALNA IZBA ORRACHUNKOWA

w SZCZgC1NTE
UCHWALA NR CCXII/476/2011
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 22 wrze§nia 2011 r.
w sprawie wydania opinii o przedlo2onej przez Burmistrza Polic informacji
o przebiegu wykonania budietu za pierwsze poirocze 2011 r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z po2n. zm .), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w skladzie:
1. Anna Suprynowicz
2. Mieczyslaw Kus
3. Janusz Jarosz

— Przewodniczqca
— Czlonek
— Czlonek

pozytywnie
opiniuje informacjc Burmistrza Polic o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze 1)61rocze 2011 roku.

Uzasadnienie
Informacja Burmistrza Polic o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze palmcze 2011 roku zostala przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w dniu 31 sierpnia 2011 r.
Wraz z informacjq o przebiegu wykonania budzetu przedlozono informacjc
o ksztaltowaniu sic wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsiewziee oraz informacjc o przebiegu wykonania planow finansowych gminnych
instytucji kultury za I pOlrocze 2011 r., czym wypelniono wymOg wynikajqcy z art.
266 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.).
W ocenie Skladu Orzekajacego forma i zakres informacji so zgodne z wymogami okre§lonymi uchwalq Nr LIX/435/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 papdziernika 2010 r. w sprawie okreSlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Police, o ksztaltowaniu sic wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planow finansowych gminnych instytucji kultury za I 1)61rocze.
Sklad Orzekajqcy opiniujqc przedlo2onq informacjc stwierdzil, ze wykonanie
budzetu za pierwsze pOlrocze 2011 r. przedstawia sic nastcpujqco:
Plan
-

dochody

wykonanie

130 829 217,88 zl

70 871 783,07 zl

54,2

14 147 650,00 z1

1 393 580,40 z1

9,9

w tym:

majqtkowe

2
- wydatki

149 577 520,88 zl

60 934 254,96 zl

40,7

36 716 754,00 z1

7 676 314,74 zl

20,9

w tym:

majqtkowe

W pierwszym polroczu 2011 r. Gmina Police osiqgnela nadwyZke budZetowq
w wysokoki 9 937 528,11 zl przy planowanym deficycie w wysokoki
18 748 303,00 zl. Planowane na rok 2011 przychody w kwocie 22 808 178,00 zl wykonano w kwocie 15 094 882,61 zl, co stanowi 66,2% planu. W okresie pierwszego
pOlrocza dokonano splaty rat poZyczki i kredytu na ogOlnq kwote 1 170 000 zl oraz
15 000 000 zl przeznaczono na lokaty.
Z danych liczbowych zawartych w informacji oraz ze sprawozdania Rb-28S
wynika, iz Gmina nie posiadala na koniec pierwszego polrocza zobowiqzati wymagalnych, jak rownie2 nie wystqpily przekroczenia planowanych wydatk6w budzetowych.
Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pO2n. zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajqce ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z poZn. zm .) w trakcie roku budzetowego lqczna
kwota dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego na koniec kwartalu, po uwzglcdnieniu
wylq_czeli dotyczqcych kredytow i pozyczek zaciqganych w zwiqzku z umowq_ zawartq
z podmiotem dysponujq_cym §rodkami pochodzqcymi z budzetu UE, nie mote przekroczye 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodow tej jednostki.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzah za okres od poczqtku roku do dnia
30 czerwca 2011 r. wynika, Ze zadluZenie Gminy wynosi 22 257 485,95 zl, co stanowi
15,2% planowanych dochodow budzetowych, po uwzglednieniu wylqczeli dotyczqcych kredytow i pozyczek zaciqganych w zwiqzku z umowq, zawartq z podmiotem
dysponujqcym grodkami pochodzqcymi z budzetu UE.
Analiza porOwnawcza prezentowanych danych w informacji z wykonania budzetu z kwotami planowanymi w budzecie na rok 2011 oraz danymi zawartymi
w przedloZonych sprawozdaniach budzetowych wykazala zgodnok kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedlozonych tut. Izbie.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budZetowa jest zgodna z przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegOlowej
klasyfikacji dochodOw, wydatkow, przychodOw i rozchodow oraz §rodkow pochodzqcych ze Zrodel zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546).
Biorqc pod uwagg powy2sze Sklad Orzekajqcy postanawia jak na wstcpie.
Niniejsza opinia nie jest ocenq wykonania budzetu, a jedynie opiniq o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze polrocze.
Od niniejszej opinii Skiadu Orzekajgcego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje prawo odwolania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dorcczenia niniejszej uchwaly.
Przewodniczqca Sid du Orzekajqcego
Anna Sup nowicz

