
UCHWAlA Nr Wa.288.2015 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Warszawie 

z dnia 22 wrzesnia 2015 roku 


w sprawie wydania opmll 0 przedloionej przez W6jta Gminy informacji 0 przebiegu 
wykonania budietu Gminy Michalowice za pierwsze p6trocze 2015 roku 

Na podstawie art.13 pkt 4 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 r. , poz. 1113 ze zm.) -
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sktadzie: 

Przewodniczqcy • Agata Pqczkowska 
Czlonkowie - Lucyna Kusiriska 

- Bozena Zych 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Pozytywnie z uwagq opiniuje informacj~ 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Michalowice 
za pierwsze p&rocze 2015 roku. 

§2 

Uzasadnienie stanowi integralnq cz~sc uchwaty. 

§3 

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

Uzasadnienie 

W dniu 28 sierpnia 2015 r., wraz z zarzqdzeniem Nr 162/2015 W6jta Gminy Michatowice 
z 26 sierpnia 2015 r., do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wptyn~a informacja 
o przebiegu wykonania budzetu Gminy Michalowice za pierwsze p&rocze 2015 roku . 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdzit, co nast~puje: 

1. 	 Uchwalony przez Rad~ Gminy Michalowice budZet na 2015 rok, po uwzgl~dnieniu 

zmian dokonanych w pierwszym p&roczu br. przewidywal plan dochod6w w wysokosci 
96.581.697,29 zt. Dochody budzetu Gminy Michalowice zrealizowano w kwocie 
49.483.222,47 zl, co stanowi 51,23% planu, przy czym dochody majqtkowe planowane 
w kwocie 1.087.340,73 zt wykonano w wysokosci 97.588,69 zl, tj. na poziomie nizszym 
niz wynikaloby to z uptywu czasu (8,97% planu rocznego). W sklad pozycji wykonanych 
dochod6w majqtkowych wchodzq: srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin 
pozyskane z innych zr6det - 58.668,50 zt (5,81 %), wptywy z tytutu przeksztatcenia prawa 
uzytkowania wieczystego przyslugujqcego osobom fizycznym w prawo wtasnosci 



31.720,19 zl (45,09 %), oraz kwota dochod6w ze zbycia praw majqtkowych - 7.200,00 zl 
(100,00%). 

2. 	 Uchwalony przez Rad~ Gminy budzet Iqcznie ze zmianami dokonanymi w pierwszym 
p6/roczu br. przewidywal plan wydatk6w w wysokosci 106.387.049,37 zt. 

Wydatki og6/em zrealizowano w kwocie 33.691.960,54 zt, co stanowi 31,67% planu, 


z tego: 

a) wydatki biezqce zrealizowane zostaly na poziomie 40,74% planu po zmianach 


b) wydatki majqtkowe zrealizowane zosta/y na poziomie zaledwie 9,15% rocznego 
planu. Stwierdzono rozbieznosci w danych, majqce cechy omy/ki pisarskiej, dotyczqce 
kwot wykonania wydatk6w na zadanie "Przebudowa rowu U-1 odwadniajqcego wraz 
z budowq zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki" . W zalqczniku nr 5 
"Wykonanie wydatk6w majqtkowych za I p6/rocze" kwota wykonania wynosi 69.051,68 
zl, natomiast wartost tego samego zadania w za/qczniku nr 7 "Informacja 0 przebiegu 
realizacji przedsi~wzi~t - WPF na lata 2015-2018 za I pOtrocze 2015 roku" stanowi 
kwot~ nizszq, tj . 60.051,68 zl. Organ wykonawczy wyjasnil przyczyny w/w 
nieprawidlowosci . 

3. 	 Wynik budzetu za pierwsze pOtrocze 2015 roku, stanowi/a nadwyzka w kwocie 
15.791.261,93 zt, podczas gdy planowany jest deficyt budzetu na 2015 rok (wg stanu na 
dzien 30 czerwca) w wysokosci 9.805.352,08 zt. 

4. 	 Wg danych zaprezentowanych w opiniowanej informacji oraz w sprawozdaniu Rb Z, stan 
zobowiqzan wg tytu/6w d/uznych na koniec okresu sprawozdawczego wyni6s/ 
18.688.930,70 zt, co stanowi 19,35% planowanych dochod6w budzetu og6/em. 
PowYZSZq kwot~ stanowiq kredyty i pozyczki d/ugoterminowe. 

Z danych zawartych w w/w sprawozdaniu Rb Z wynika, ze Gmina Micha/owice nie by/a 
obciqzone zobowiqzaniami wymagalnymi . 

5. 	 Wg danych zaprezentowanych w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniu Rb-28S za 
okres od poczqtku roku do 30 czerwca 2015 r. nie stwierdzono przekroczenia planu 
wydatk6w budzetowych na koniec okresu sprawozdawczego. 

lqcznie z informacjq 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy za pierwsze p6/rocze 2015 
roku W6jt Gminy Michalowice przed/ozyl informacj~ 0 ksztatlowaniu si~ Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy, w tym 0 realizacji przedsi~wzi~t , 0 kt6rych mowa wart. 228 ust. 3 cyt. 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz.U. z 2013 r. , poz. 885) oraz 
informacje 0 przebiegu wykonania plan6w finansowych : Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Oqbrowskiej w Komorowie i Biblioteki Publicznej Gminy Micha/owice w Micha/owicach. 
Sk/ad Orzekajqcy zwraca uwag~, ze zgodnie z art. 266 ust 3 wraz z informacja 0 przebiegu 
wykonania budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego za pierwsze pOtrocze, zarzqd jednostki 
samorzqdu terytorialnego przedstawia organowi stanowiqcemu jednostki samorzqdu 
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia - informacje 
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze p6/racze, dla kt6rych organem 
za/ozycielskim jest jednostka samorzqdu terytorialnego (art. 265 pkt 1), uwzgl~dniaj~ce 
w szczeg61nosci stan naleinosci i zobowi~zan, w tym wymagalnych. 
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Sktad Orzekajqcy stwierdza, ze realizacja dochod6w biezqcych oraz wydatk6w biezqcych 
przebiegata w granicach wielkosci okreslonych przez organ stanowiqcy lub zblizony do nich. 
Plan dochod6w i wydatk6w majqtkowych zostat zrealizowany na nizszym poziomie, niz wynikato 
by to z uptywu czasu. 

Reasumujqc powyzsze Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowit jak w sentencji uchwaty. 
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