lii iliiiill\l

i'i/r.

lii

ii)'r\('iiiii'i:ii)\itj

zdnla 11 wrzeSnia 2018 roku.
w sprawie opinii dotycz4cej informacji

o przebiegu wykonaniabudzetu Gminy

Wr6blew

zalp6hocze 2018 roku.
Dzialajqc na podstawie ar1. 13 pkt 4 w zwrEzkuz art. 79 ust. 2 ustawy z dmaT paLdziemika

1992rokuo regionalnychizbachobrachunkowych (tekst jednolity Dz.U.22016 roku, poz. 561),
Sldad Orzekaj 4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w tr-odzi

:

uchwala, co nastgpuje:

opiniuje sig pozytywnie informacjg

o

przebiegu wykonania budzetu Gminy Wr6blew

zalp6lroeze 2018 roku.
Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowi4cym podstawE

do wydania niniejszej opinii

jest

przedlohona ptzez W6jta Gminy Wr6blew informaeja o przebiegu wykonania budzetu Gminy

Wr6blew za

I

p6bocze 2018 roku wraz z informacj4 o ksztahowaniu sig wieloletniej prognozy

finansowej w tym o przebiegu realizacjt przedsigwzig1 oraz informacja

o ptzebtegu wykonania

plan6w finansowych insfi4ucji kultury. Wyrahajqc opiniq dotyczqeq oceny przebiegu wykonania
budzetu zaIp6Lrocze20l8 roku, Sklad Orzekajqcy zapoznaN sig zbudZetem po zmtanach wedlug

stanu na dzien 30 czerwea 2018 roku, uchwal4

w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej

r jej zmianami oraz sprawozdaniami budzetowymi dolyczqcymi badanego okresu.
Na podstawie powylszych material6w ustalono, co nastgpuje:

L1. Badana informacja zostalaprzeilohona w terminie okreSlonym w art, 266 usL
z

l

ustawy

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst j ednolity z 2017 roku, poz. 2077

z p6lniejszymi zmianami) i co do zasady, odpowiada zakresowi i formie ustalonej ptzez organ
stanowi4cy w uchwale dotycz4cej informacji o przebiegu wykonania budzetu zaIp6Nrocze.

2. Analiza por6wnawcza danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania budzetu
z kwotami planowanymi w budzecie na 2018 rok oraz wielkoSciami wykazanymi
w

przedNoaonych sprawozdaniach budzetowych

zaI p6hocze 2018 roku wykazala

kwot planowanych i wykonanych w przedlozonych przez W6jta dokumentach.

zgodnoSd

2

3' Realizacja planowanych dochod6w
przedstawiala sig nastgpuj 4co

-

i

wydatk6w

na

dzien

30

czerwca 20\g roku

:

dochody wykonano w wysokos ci

15

.094 ,253 ,67 zL, tj,

53

,r7ok pranu,

Sldad orzekaj4ey r/wacajednak uwagg na niskie wykonanie dochod6w
ze sprzed.azy
maj?tku (tylko I'73yo planu), wskazuje sig, iz wprzypadku gdy w 201g
roku zaplanowane
dochody nie b9d4 wykonane w uchwalonych wielkoSciach, nalezy dokonai
stosownei

korekty strony dochodowej budzetu,

-

wydatki wykonano w wysokoSci

14.81 8.367,39

zl, tj.

45,200/o planu" W badanym okresie

wykonanie wydatk6w maj4tkowych stanowiLo 33,46Yo planu, W przedlo2onej
informacji
om6wiono przebieg rcalizaejiinwestycji orazprzedstawiono stopieri wykorzystania

Srodk6w

na

-

po

szcze g6

lnych zadaruach,

wykonane dochody breLqce wyniosly 14.263,864,5I

zl,

Wd,atkr bie1qce ul,konano

natomiast w wysokoScr I0,970.988,25 zl, co oznacza, 't2 na dzieh 30 czerwca20lg
roku
nadwyzka operacyjna uksztatrtowala sig na poziomle 3.292.876,26 zl. Spelnione
zostaly
zatem postanowienia, o kt6ryeh mo\i/a

w aft, 242 ustawy z dnia27 sierpnta 2009 r.oku

o finansach publicznyeh.

4' W okresie poddanym analizie nie stwierdzono

przekroc zenia planowanych wydatk6w

oraz powstani a zobow i4zah v,rymagalnych.

II'

Dane zawarte

w informacji o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy

finansowej

w

tym

o przebiegu realizacji przedsigwziqc, dotycz1ce 2018 roku, koreluj4 z d,anymi zawartymi
w informacji o przebiegu wykonania budzetu zarpotrocze 2018 roku, Dane
dotyczqce zadlu1enta
Gminy s4 zgodne

z

danymr wykazan;nni w kwartalnym sprawozdarttuRb-Z o stanie
zobowiqza1

wedtug t1'tul6w dluznych

orM porgazeri i gwarancji jednostki samorz4du terytorialnego wg stanu
na dzieh30 czerwca 2018 roku' WielkoSi zobowrqzan dlugoterminowych
na koniec badanego
olaesu wyniosia 2.600.642,72 zt.Wskaznik splaty tego zadluzenia
w roku 201g
latach wieloletniej prognozy finansowej spetrnia wymogi art.243
ustawy

i w dalszych

z dnta27 sierynia2009

roku o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, obci4zenie
budzetu z tylutu splaty
dlugu nie moze przel<roczyl dopuszczalnego wskaZnika, ustalanego jako
Srednia

z

arytmetyczna

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w bie24cych powigkszonych
o dochody ze sptzeda2y maj4tku oraz pomniejszonych o wydatki btez4ce, do
dochod6w
obhezonych

og6lem budzetu,

ilL

Z informacii o rcalizacjr plan6w finansowych instytueji kultury wynika,
ze na konie c I p6yocza
2018 roku w Grninnej Bibliotece Publieznej nie wyst4pily
naleinoSci wyrnagalne

ali

zobowtry'anta wymagalne.

w

Gminnym osrodku Kultury

nie wystqpity

tez

zobowi4zanta

