
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
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w RZESZOWIE

w sprawie: informacji Wójta Gminy Swilcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2017 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach :
1. Maria Czarnik - Golesz - przewodnicząca
2. Janusz Mularz - członek
3.Waldemar Witalec - członek

po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Ś wi l cza o przebiegu wykonania budżetu gminy za
! półrocze 20'17 r. - działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 i art . 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz . U. z 2016 r. poz.

561) ,

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożoną informację Wójta Gminy Swilcza o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2017 r. wpłynęło do r:egionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie za
rządzenie Nr 124.2017 Wójt Gminy Swilcza z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Swilcza oraz przebiegu wykonania planów
finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Rada Gminy określiła uchwałą

Nr XLV/409/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wy
konania budżetu Gminy Swilcza oraz o przeb iegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze.
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Zgodnie z przyjętą regulacją , informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Swilcza
winna obejmować:

1. Opis realizowanych dochodów budżetowych wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną

w układzie działów klasyfikacji budżetowej , planowanych kwot dochodów bieżących

i dochodów majątkowych według ich źródeł.

2. Opis realizowanych wydatków budżetowych wraz z częścią tabelaryczną w układzie dzia
łów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowanych kwot:
a) wydatków bieżących z wyodrębnieniem: wydatków jednostek budżetowych, w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na realizację ich statutowych zadań ,

b) dotacje na zadania bieżące , .
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,
e) obsługę długu gminy.

3. Wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,

5. Informację o realizacji przychodów i rozchodów,
6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
7. Zestawienie udzielonych dotacji, z tego:

a) dotacj i dla zakładu budżetowego ,

b) dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe,

c) pozostałych dotacji celowych na zadania publiczne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza , że dane liczbo
we zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Swilcza za I półrocze 2017 r. są
zbieżne z danymi zawartymi w przedłożonych Izbie sprawozdan iach budżetowych :

• Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,

• Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,

• Rb NOS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku

roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,
• Rb-50 o dotacjach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za

dań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2017 L ,

• Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu admini
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 L ,

• Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu
na koniec II kwartału 2017 r.

• Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec
II kwartału 2017 L

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2017 r. wy
nikają następującedane:

1. Plan dochodów budżetu gminy, po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosił

67.020.787,59 zł, wykonano za I półrocze kwotę 34.289.747,45 zł - co stanowi 51 ,16%
planu w tym:
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• plan dochodów bieżących po uwzględnieniu dokonanych wynosił 56.267.885 ,13 zł ,

wykonano za I półrocze kwotę 31.468 .349,23 zł - co stanowi 55,92% planu ,

• plan dochodów majątkowych po uwzględnieniu dokonanych wynosił 10.752.902,46
zł, wykonano za I półrocze kwotę 2.821.398,31 zł - co stanowi 26,23% planu .

2. Plan wydatków budżetu .gminy na 2017 r., po uwzględnieniu dokonanych zmian ustalony
został na kwotę 64.126.083 ,03 zł , wykonano za I półrocze kwotę 26.328.460,35 zł - co sta
nowi 41,05% planu , w tym :

• plan wydatków majątkowych po uwzględnieniu dokonanych zmian ustalony został na
kwotę 13.639.373 ,30 zł , wykonano za I półrocze kwotę 1.492.116 ,00 zł - co stanowi
10,93% planu .

• plan wydatków bieżących po uwzględnieniu dokonanych zmian ustalony został na kwo
tę 50.486.709,73 zł, wykonano za I półrocze kwotę 24.836 .344 ,35 zł - co stanowi
49,19% planu .

3. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetu gminy w poszczególnych podział

kach klasyfikacji budżetowej.

4. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że ogólne zadłużenie Gminy Swilcza wg stanu na
dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 18.00 '1.514,56 zł, co stanowi 26,85% planowanych docho
dów Gminy Świlcza na 2017 r.

5. Budżet Gminy Swilcza na 2017 r. ustalonyzostał z nadwyżką na kwotę 2.894.704,56 zł , na
koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w kwocie 7.961 .287 ,19 zł .

6. Przychody budżetu na 2017 r. ustalono w wysokości O zł , wykonanie na koniec I półrocza
2017 r. wynos i 11.093.866,64 zł (wolne środki) .

W informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Swilcza za I półrocze 2017 r. oraz
w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. wykazana został nieprawidłowa kwota przycho
dów z tytułu wolnych środków wysokości 11.093.866,64 zł w sytuacji , gdy faktycznie z bilansu
za 2016 r. wolne środki stanowią kwotę 10.796.888,76 zł (różnica stanowi kwotę 296.977,88
zł stanowiąca wydatki niewygasające 2016 r.).

W dniu 14 września 2017 r. złożona została korekta sprawozdania Rb-NOS o nadwyż

ce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerw
ca 2017 r. w której wolne środki wykazano prawidłowo, w kwocie 10.796 .888,76 zł.

7. Rozchody budżetu na 2017 r. tytułu spłaty kredytów i pożyczek ustalono w kwocie
2.894.704,56 zł , w I półroczu 2017 r. wykonano rozchody z tego tytułu w kwocie
1.569.000,00 zł, co stanowi 54,20% ustalonego planu .

8. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżeto

wych Gminy Swilcza za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. dochody ze
sprzedaży majątku, przy zakładanym planie 3.930.968,00 zł , zrealizowano na ogólną kwotę

3.919.426,20 zł - to stanowi 99 ,70% ustalonego planu w tym :

• w dz. 020 rozdz . 02001 § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) kwota
10.509,00 zł ;

• w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) kwota
3.868.968,00 zł ;

• w dz. 700 rozdz . 70005 § 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz użytkowania wieczystego nieruchomości) kwota 39.949 ,20 zł .
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9. Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybra
nych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. stanowią kwotę

2.431 .365 ,02 zł.

10. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza wykonanie na
dzień 30 czerwca 2017 r. wydatków z tytułu odsetek na ogólną kwotę 451,77 zł:

• w dz. 855 rozdz. 85501 § 4580 (pozostałe odsetki) w kwocie 266 ,11 zł

• w dz. 855 rozdz. 85502 § 4580 (pozostałe odsetki) w kwocie 185 ,66 zł.

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić , że informacja Wójta Gminy
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Swilcza odpowiada zakresowi i formie określonym

przez Radę i na tej podstawie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza opinia dotyczy jedynie oceny formalno-p rawnej in
formacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Swilcza za I półrocze 2017 roku i nie uwzględ

nia oceny jej rzetelności.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
uchwały.

PRZEW():... NICZĄCA
SKł" . U

Otrzymują :

a) Wójt Gminy Swilcza
b) a/a


