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Uchwala Nr 9/2007

Skladu Orzekajacego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy
z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie: opinia o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonaniu budzetu
Gminy Bartniczka za 2006 rok.

Dzialajac na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych ( tekst. jedno Dz. U. Nr 55,
poz. 577 z 2001 r. z pózn.zm.) oraz Zarzadzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby

~:' Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie skladów
orzekajacych i zakresu ich dzialania.

Sklad Orzekajacy w osobach:

Przewodniczacv Skladu:, ~

~\

Halina Paszkowska

Czlonkowie Skladu:

Andrzej Graczyk

Marian Lutoborski

- Czlonek Kolegium RIO

- Czlonek Kolegium RIO

- Czlonek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

•.

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2006 rok.
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Uzasadnienie

Wójt Gminy Bartniczka wykonujac dyspozycje art. 199 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych przedlozyl w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej ,
sprawozdanie z wykonania budzetu jednostki za 2006 rok

Biorac pod uwage powyzsze sprawozdanie jak i sprawozdania budzetowe
obrazujace realizacje dochodów i wydatków budzetowych, przychodów i rozchodów
budzetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz zadan realizowanych w ramach porozumien, a takze wykonania planów
finansowych funduszy celowych - Sklad Orzekajacy stwierdza, co nastepuje:

l. Rada Gminy zatwierdzila budzet na 2006 r. po stronie dochodów w wysokosci
8.583.242 zl i po stronie wydatków w wysokosci 8.710.698 zl, czyli z planowanym
deficytem budzetowym w kwocie 127.456 zl. /,,-....
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciagu roku budzet na dzien 31 grudnia
2006 wyniósl:
- po stronie dochodów 9.462.133 zl,
- po stronie wydatków 9.589.589 zl,
- planowany deficyt 127.456 zl.
Deficyt ten planowano sfinansowac srodkami pochodzacymi z kredytów i pozyczek.
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Powyzsze wielkosci budzetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania sa zgodne z
danymi wynikajacymi ze sprawozdan o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. Dochody budzetowe - w ich strukturze stosunkowo duzy udzial mialy subwencje z
budzetu panstwa, które lacznie stanowily 49,0 % planowanych dochodów ogólem po
zmianach oraz dochody wlasne, stanowiace 25,7 % planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowily 25,3 %.
Realizacja dochodów za 2006 rok w stosunku do wielkosci planu rocznego wyniosla r--
100,4 % i wedlug zródel wplywu przedstawia sie nastepujaco:
- dochody wlasne 101,4 %,
- subwencja ogólna 100,0 %,
- dotacje celowe 100,0 %.
Dochody wlasne zostaly zrealizowane w kwocie 2.472.851 zl., w tym do najwyzej
wykonanych naleza:
- podatek od nieruchomosci 484.831 zl, tj.112,7 % planu.
- udzialy w podatku dochodowym 934.325 zl, tj. 104,0 % planu
- dochody z majatku 44.134 zl, tj. 97,2 % planu
'i"" podatek od srodków transportowych 60.733 zl, tj. 110,0 % planu
- podatek rolny i lesny 293.606 zl, tj. 97,7 % planu
Srodki z tytulu subwencji ogólnej wplynely do budzetu Gminy w wysokosci
4.633.636 zl., w tym z tytulu subwencji oswiatowej 3.150.115 zl.
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Wskaznik procentowy wykonania subwencji oswiatowej w stosunku do planu wyniósl
100,0 %
Natomiast wplywy do budzetu z tytulu dotacji celowych wyniosly 2.390.089 zl.

Srodki z tytulu dotacji uzyskano na zadania:
- wlasne
- zlecone

522.610 zl, tj. 100,0 % planu,
1.867.479 zl, tj. 99,9 % planu,
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3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogólem udzial
wydatków biezacych stanowil 90,6 % a wydatków majatkowych (inwestycyjnych) 
9,4 %.

Realizacja wydatków ogólem za 2006 rok wyniosla 9.400.961 zl, to jest 98,0 %
planu, w tym wydatków biezacych 98,0 % i wydatków majatkowych 98,0 %.
W zakresie wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen, na planowana po zmianach
kwote 3.939.431 zl, w tym: wynagrodzen 3.252.602 zl, pochodnych 686.829 zl,
wykonano: 3.886.885 zl, co stanowi 98,7 % planu po zmianach, w tym:
wynagrodzenia 3.222.963 zl, co stanowi 99,1 % planu, pochodne od wynagrodzen
663.922 zl, co stanowi 96,7 % planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2006 roku zostaly zrealizowane w kwocie 883.919 zl. co
stanowi 98,5 % planu rocznego i realizacja ich zostala omówiona w sprawozdaniu.

Dotacje z budzetu Gminy zostaly zrealizowane w stosunku do planu w granicach
99,9%.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystapilo przekroczenie wydatków.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkosciach przedstawionych
w sprawozdaniu Wójta za 2006 rok, budzet jednostki zamknal sie nadwyzka w
wysokosci 95.614 zl wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokosci 127.456zl.
Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za 2006
rok wynika, ze planowano splate zobowiazan w kwocie 97.000 zl. i splacono w
100,0%.
Gmina posiadala w budzecie srodki na realizacje w 2006 roku splat rat zobowiazan
zaliczanych do rozchodów budzetu . Z sprawozdania o stanie zobowiazan wedlug
tytulów dluznych oraz gwarancji i poreczen wynika, ze na koniec 2006 roku
zadluzenie jednostki wynioslo 424.904 zl, co stanowi 4,5 % dochodów wykonanych
ogólem .
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5. W okresie sprawozdawczym jednostka nie utworzyla rachunku dochodów wlasnych
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6. Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkosci
w funduszu celowym wynosi: - 178,4 % planowanej kwoty przychodów i 12,0 %
planowanej kwoty kosztów.

Przebieg realizacji zadan przez fundusz zostal omówiony w sprawozdaniu.

6. Przyjety tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowiazujacymi
przepIsamI prawa.

W swietle Powyzszego Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji.

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego

Czlonek Kolegium
Regioolllnef 1sII, Obrachunkowe i

w Bydgo.zczv

Qc;yzeHaltna PCJBilzowska

Pouczenie:

Od niniejszej uchwaly sluzy prawo wniesienia odwolania do pelnego Skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty
doreczenia.
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