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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowęi w Łodzi

z dńa ż4 vłneśńa 201 5 roku.

w sprawie opinii doĘczącej informacji o przebiegu wykonaniabudzetu Gminy Zapo\ice

za'L półrocze 20 1 5 roku.

Działając napodstawie art. 13 pkt 4w związkuzart.19 ust.2 ustawy zdnia7 pńdziemika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.IJ. z2012 roku, poz. 1113

z p óźliej szymi zmianami),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wŁodzi:

1. PawełDobrąlnski - gzrNłcńliczryy

2. GrazynaKos - cźonek

3" BańaraPolowcryk - cżonek

uchwala, co następuje:

opiniuje się pozyĘwnie informację o przebiegu wykonania budzetu Gminy Zapolice

zalpółrocze 2015 roku.

uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przęz Wójta Gminy Zapolice informację

o przebiegu wykonania budZetu Gminy Zapolice za I pohoczę 2015 roku wraz z iŃormacją

o ksźahowaniu się wieloletniej prognozy finarrsowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Informacje te zostały

przedłożone w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)

i co do zasady, odpowiadają zakresowi i formie ustalonej ptzez organ stanowiący w uchwale

dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budZetrr zal połrocze" Wydając przedmiotową opinię,

Skład zapoznał się równiez z uchwałą budżetową na 20t5 rok i jej zmianami, uchwałą w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej i jej zmianami ataz zę sprawozdaniami budzetowTlmi,

dotyczącymi I poŁrocza20 1 5 roku"

Na podstawie povryższych materiałów ustalono, co następuje:

I. 1. Plan dochodów i wyd*ków orazptzychodów i rozchodów zawarty w informacji o przebiegu

wykonania budzetu i sprawozdaniach statystycznych za I półrocze 2015 roku jest zgodny



-
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z wielkościami uchwalonymi w budzecie.

Dochody buóżetu ogółem zaplanowano w kwocie 13"679,637,33 ń, a wykonano

w wysokości 6.698.944,26 zł, co stanowiło 48,970^ planu. Wydatki ogółem zostaŁy

zaplanowane w wysokości 15.072.251,25 ń, a ich realizaĄa wyniosła 7.39I.709,35 ń tj.

49,040^ planu. Wykonane dochody bieżące wyniosły 6,349.826,26 zł, wydatktbieżące

wykonano natomiast w wysokości 6,141,326,91 zł, co oznaaza, iż na dzień 30 czerwca

2015 roku nadv,ryżkaoperacyjna ukształtowała się na poziomię202,499,35 zł.

W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczeńaplanowarrych wydatków, ani tez nie

wystąpiły zob owlązani a wymagalne.

II. Dane zawattę w informacji o ksźałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Ęm

o przebiegu realizacji przedsięwzięć, doĘczące 2015 roku, korelują z danymi zawar!Yml

w informacji o przebiegu wykonania budZetu zaI półroczę 2015 roku. Dane doĘczące zadfużeńa

Gminy są zgodne z darrymi wykazanl.mi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o starrie zobovnązań

według Ęrtułów dłuznych oraz poręazeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu

na dzień 30 czerwca 2015 roku. Wielkość zobowiryań długoterminowych na koniec badanego

okresu wyriosła 2.215.422,00 zł. Wskaznik spłaty tego zadłużenia w roku 2015 i w dalszych

latach prognozy spełnia wymogi art' ż43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. Zgodnie z tym przepisem, obciązenie budZetu z tytliu spłaty długu nię moze

przel<roczyó dopuszczalnego wskaźnika, ustalanego jako średnia arytmetyczna z ob|tczonych

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów biezących powiększonych o dochody ze

sprzedńy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budzetu.

|lI. Z informacji o realtzacjt planow finansowych instytucji kultrrry wyrika, ze na koniec I połrocza

2015 roku Gminn}łrn Ośrodku Kultury i Spońu w Zapolicach oraz w Gmirrrrej Bibliotece

Publicmej w Zapo|icach nie wystąpiły należności wyrnagalne ani tęż zobowiryańa wymagalne.

Planowane i wykonane kwoĘ dotacji, otzymanych z budżetu Gminy, Wkazane w informacjach

zgodne są z wielkościami ujętymi w informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy oraz

w sprawozdarriu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu

terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 częrwcaroku 2015.

Niniejsza opinia oparta jest vłyłączńe na wyrikach analizy przedŁożonychptzez Wójta Gminy

dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budzetu. Nie moze byĆ

zatęm uwńana za równozrlaazną i wszechstronną ocenę prawidłowości przebiegu wykonania

budzetu w I półroczu 2015 roku.
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Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pńdziemika t992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego

składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia

doręczenia uchwały.
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