
UCHWAU Nr Wa.264.2012 

Skladu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 7 wrzesnia 2012 roku 


w sprawie wydania opinii 0 przedtotonej przez W6jta Gminy Michalowice informacji 0 

przebiegu wykonania budtetu za pierwsze p6trocze 2012 rok. 

Na podstawie art.13 pkt 4 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6zn.zm.) - Sklad Orzekajctcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w sktadzie: 

PrzewodnicZctca - Teresa Got~biewska 
Czlonkowie - Botenna Piotrowska 

- Botena Zych 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje informacj~ 0 przebiegu wykonania budtetu Gminy Michatowice w 
pierwszym prnroczu 2012 roku. 

§2 

Uzasadnienie stanowi integralnq cz~sc uchwaty. 

§3 

Od niniejszej uchwaty SfUty odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwaty. 

Uzasadnienie: 

W dniu 22 sierpnia 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wraz z Zarzqdzeniem Nr 165/2012 W6jta Gminy Michatowice z dnia 20 sierpnia 2012 
roku wptyn~ta informacja 0 przebiegu wykonania budtetu Gminy Michatowice. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonat analizy i 
oceny ww. dokumentu przyjmujqc nast~pujqce kryteria : 
1. 	okreslonq art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn .zm.) terminowosc przedtotenia opiniowanego 
dokumentu, 

2. 	 kompletnosc i szczegrnowosc informacji z uwzgl~dnieniem art. 266 cyt. ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych oraz spetnienie wymog6w 
wynikajqcych z zapis6w uchwaty Nr XLlV/293/201 0 Rady Grniny Michatowice z dnia 
1 czerwca 2010 roku w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji 0 przebiegu 
wykonania budtetu Gminy Michatowice za I p6trocze roku budzetowego ... , 

3. 	wzajemnq zgodnosc planowanych i wykonanych kwot dochod6w i wydatk6w oraz 
przychod6w i rozchod6w wykazanych w opiniowanej informacji i sprawozdaniach 
statystycznych oraz wynikajqcych z uchwat organu stanowiqcego i wykonawczego, 
podj~tych na przestrzeni pierwszego p6trocza 2012 roku , 

4. 	 zgodnosc wykonanych zr6det dochod6w i kierunk6w ich wydatkowania z 
obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa, 



5. 	 stopien realizacji planu dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w z 
uwzglEi!dnieniem wyniku budi:etu. Analiza wyjasnien istotnych odchylen pomiEi!dzy 
wielkosciami planowanymi i wykonanymi. Ksztattowanie siEi! relacji wykonanych 
dochod6w biei:qcych i wykonanych wydatk6w biei:qcych. 

6. 	przestrzeganie okreslonego wart. 169 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z p6zn.zm.) zwiqzku z art. 
121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce ustawEi! 0 

finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z p6zn.zm.) - limitu obciqi:enia 
budi:etu jednostki samorzqdu terytorialnego z tytutu: 

-sptat rat kredyt6w i poi:yczek, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych wraz z nalei:nyrni odsetkami 
od kredyt6w i poi:yczek, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 teji:e ustawy, 

-wykupu papier6w wartosciowych emitowanych przez jednostki samorzqdu 
terytorialnego na cele okreslone wart. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych wraz z nalei:nymi odsetkami i 
dyskontem od papier6w wartosciowych emitowanych na cele okreslone wart. 82 
ust. 1 teji:e ustawy, 

-potencjalnych sptat kwot wynikajqcych 	z udzielonych przez jednostkEi! samorzqdu 
terytorialnego porEi!czen i gwarancji, 

7. 	przestrzeganie - okreslonego wart. 170 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p6zn.zm.) w zwiqzku z art. 
121 ust. 8 cyt. ustawy, przepisy wprowadzajqce ustawEi! 0 finansach publicznych 
limitu zadtui:enia jednostki samorzqdu terytorialnego w stosunku do planowanych 
dochod6w, 

8. 	 zgodnosc zastosowanej klasyfikacji budi:etowej z rozporzqdzeniem Ministra 
Finans6w z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczeg6towej klasyfikacji dochod6w, 
wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze zr6det 
zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z p6zn.zm.). 

Uwzgl,dniaj~c pOwyZsze kryteria Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie stwierdzil, co nastQpuje: 

1. Uchwalony 	 przez RadEi! Gminy Michatowice budi:et Gminy na 2012 rok, po 
uwzglEi!dnieniu zmian w ciqgu roku przewidywat plan dochod6w w wysokosci 
80.941.057,56 zl. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 39.817.838,50 zl, co 
stanowi 49,19% planu. Dochody biei:qce stanowiqce 99,5% zrealizowanych 
dochod6w og6tem wykonano w 49,0% planu. 

2. Stan zobowiqzan 	wg tytut6w dtui:nych na koniec okresu sprawozdawczego wyni6st 
27.354.348,40 zl, co stanowi 33,8% planowanych dochod6w ogotem. Powyi:SZq 
kwotEi! stanowiq kredyty i poi:yczki. 

3. Nalei:nosci wymagalne Gminy wyniosty 3.014.551,31 zl, co stanowi 3,72% 
planowanych na 2012 rok dochod6w og6tem. 

4. Uchwalony przez RadEi! Gminy budi:et tqcznie z dokonanymi w pierwszym p6troczu 
2012 roku zmianami przewidywat plan wydatk6w w wysokosci 84.665.631,56 zl. 

Wydatki og6tem zrealizowano w kwocie 34.260.402,21 zl co stanowi 40,47% planu, 

z tego: 

a) wydatki biei:qce zrealizowane zostaty na poziomie 42,57% planu po zmianach 

b) wydatki majqtkowe zrealizowane zostaty na poziomie 33,66% planu po 

zmianach. 
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Niski z punktu widzenia istotnosci dla budi:etu Gminy stopieri realizacji planu 
wydatk6w nastqpif w dziafach: • 
600 "Transport i fqcznosc" - plan zostaf wykonany w 	 24,6% 
700 "Gospodarka mieszkaniowa" - plan zostaf wykonany w 21 ,3% 

5. Spfata kredyt6w i poi:yczek wraz z nalei:nymi odsetkami wyniosfa 3,86% 
planowanych dochod6w w 2012 roku. 

6. Wynik budi:etu za pierwsze prnrocze 2012 roku zamknqf si~ nadwyi:kq budi:etowq w 
kwocie 5.557.436,29 zl, Uchwalony budi:et przewiduje deficyt w kwocie 
10.100.000,00 zl. 

7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatk6w budi:etowych na 
koniec okresu sprawozdawczego. 

8. tqcznie z informacjq 0 przebiegu wykonania budi:etu gminy za I p6frocze 2012 roku 
przedfoi:ono: 

a) 	 Informacj~ 0 ksztanowaniu si~ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Michafowice, w tym 0 realizacji przedsi~wzi~c, 0 kt6rych mowa wart. 226 ust. 3 
ustawy 0 finansach publicznych; 

b) Informacj~ 0 wykonaniu plan6w finansowych : 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie, 

- Biblioteki Publicznej w Michafowicach. 


W przedstawionym stanie faktycznym Skfad Orzekajqcy stwierdza, i:e informacja 0 

wykonaniu budi:etu Gminy Michafowice za I p6frocze 2012 spefnia wymienione wyi:ej 
kryteria. Realizacja dochod6w ogrnem i wydatk6w biei:qcych przebiegafa w granicach 
wielkosci okreslonych przez organ stanowiqcy lub zblii:ony do nich. Plan wydatk6w 
majqtkowych zostaf zrealizowany na poziomie nii:szym w stosunku do uprywu czasu . 
Informacja przedstawia szczeg6fowe om6wienie wykonania zadari biei:qcych i 
majqtkowych. 

Reasumujqc powyi:sze Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie postanowH jak w sentencji uchwafy. 
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