
/ Uchwala Nr 28 /2008
Skladu Orzekajacego Nr 4

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 29 sierpnia 2008 roku
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w sprawie : opinia o informacji Wójta o przebiegu wykonaniu budzetu Gminy
Bartniczka za I pólrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorzadowej instytucji kultUJ}'
oraz innych samorzadowych osób prawnych za I pólrocze 2008 r.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ustawy z dnia -;
pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych ( tekst. jedno Dz. C. z
2001r. Nr 55, poz. 577 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 z pózn.zm.

~klad Orzekajacy w osobach:

Przewodniczacy Skladu:

..~

Halina Paszkowska

Czlonkowie Skladu:

Andrzej Grac?yk

Robert Pawlicki

- Czlonek Kolegium RIO

- Czlonek Kolegium RIO

- Czlonek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Informacje z wykonania budzetu za I pólrocze 2008 ro!~_
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Uzasadnienie

Wójt Gminy wykonujac dyspozycje art. 198 ust. 1 ustawy o finansach
pub1icznycn ·przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z wykonania
budzetu za I pólrocze 2008 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego samorzadowej instytucji kultury za I pólrocze 2008 r. powolanego przez
jednostke·

Na obszarze dzialania Gminy nie funkcjonuja jednostki organizacyjne
wymienione w art.4 ust.1, pkt. 7, 12, ustawy o finansach publicznych, dla których
organem zalozycielskim lub nadzorujacym jest jst.

Biorac pod uwage powyzsza informacje 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 instytucji kultury i funduszy celowych - Sklad Orzekajacy stwierdza, co
nastepuje:

1. Rada Gminy zatwierdzila budzet na 2008 r. po stronie dochodów w wysokosci
10.458.196 zl i po stronie wydatków w wysokosci 10.208.616 zl, czyli z planowana
nadwyzka budzetu w kwocie 249.580 zl.
Wskazano przeznaczenie nadwyzki budzetowej.
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciagu roku budzet na dzien 30 czerwca
2008 wyniósl: .- -- - -. - ~-- ~ ~--_. -_ ..~~._~----~ __ ~
- po stronie dochodów 10.799.934 zl,
- po stronie wydatków 10.770.354 zl,
- planowana nadwyzka 29.580 zl.
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 51,2 % planowanych dochodów ogólem po
zmianach oraz dochody wlasne, stanowiace 24,8 % planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowily 24,0 %.
Realizacja dochodów za 2008 rok w stosunku do wielkosci planu rocznego wyniosla
55,5 % i wedlug zródel wplywu przedstawia sie nastepujaco:
- dochody wlasne 53,2 % ,
- subwencja ogólna 57,5 %,
- dotacje celowe 53,6 %.

~~

,ni

-.~

Dochody wlasne zostaly zrealizowane w kwocie 1.424.139 zl., w tym do najwyzej
F)'konanych naleza:'"

- podatek od nieruchomosci
podatek rolny
udzialy w podatku dochodowym
dochody z majatku
podatek od czyn. cywilno-prawnych
i oplata skarbowa
podatek od sr. transportowych .

261.748 zl, tj. 51,3 % planu,
171.591 zl, tj. 53,6 % planu,
566.002 zl, tj. 47,4 % planu,
29.089 zl, tj. 39,9 % planu,

46.371 zl, tj. 79,9 % planu,
34.284 zl, tj. 57,1 % planu.



362.880 zl, tj. 73,4 % planu,
1.029.783 zl, tj. 48,9 % planu,
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Srodki z tytulu subwencji ogólnej wplynely do budzetu Gminy w wysokosci 3.180.924
zl, w tym z tytulu subwencji oswiatowej 2.224.824 zl.
Wskaznik procentowy wykonania subwencji oswiatowej w stosunku do planu wyniósl
61,5 %.
Natomiast wplywy do budzetu z tytulu dotacji celowych wyniosly 1.392.663 zl.
Srodki z tytulu dotacji uzyskano na zadania:
- wlasne
- zlecone

3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogólem udzial
wydatków biezacych stanowil 88,1 % a wydatków majatkowych (inwestycyjnych) 
11,9 %.

Realizacja wydatków ogólem za I pólr. 2008 roku wyniosla 5.425.379 zl, to jest 50,4
% planu, w tYffiwydatków biezacych 50,7 % i wydatków majatkowych 47,6 %.
W zakresie wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen, na planowana po zmianach
kwote 4.491.287 zl, w tym: wynagrodzen 3.717.403 zl, pochodnych 773.884 zl,
wykonano: 2.282.996 zl, co stanowi 50,8 % planu po zmianach, w tYffi:
wynagrodzenia 1.927.129 zl, co stanowi 51,8 % planu, pochodne od wynagrodzen
355.867 zl, co stanowi 46,0 % planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w ~pólroczu 2008 roku zostaly zrealizowane w kwocie 610.664
zl, co stanowi 47,6 % planu,rocznego i realizacja ich zostala omówiona w Informacji.

Dotacje z budzetu zostaly zrealizowane w stosunku do planu w granicach 47,0 %.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystapilo przekroczenie wydatków.

4.1.
W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkosciach przedstawionych w
Informacji Wójta za I pólrocze 2008 roku, budzet jednostki zamknal sie nadwyzka w
wysokosci 572.347 zl wobec planowanej, rocznej nadwyzki w wysokosci 29.580 zl.

Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za I
pólrocze 2008 roku wynika, ze planowano splate zobowiazan w kwocie 247.000 zl,
natomiast splacono 123.500 zl co stanowi 50,0 %.
Ze sprawozdania o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i
poreczen wynika, ze na koniec I pólrocza 2008 roku zadluzenie jednostki wynioslo
254.404 zl, co stanowi 2,3 % dochodów planowanych ogólem.

4.2. Stosownie do art. 197 pkt l w informacji przedstawiono stan naleznosci
zobowiazan.
1. Instytucje kultury

- naleznosci - 5.105 zl

W okresie objetym informacja w jednostce nie wystapily zobowiazania.



Uzasadnienie

Wójt Gminy wykonujac dyspozycje art. 198 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych 'przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z wykonania
budzetu za I pólrocze 2008 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego samorzadowej instytucji kultury za I pólrocze 2008 r. powolanego przez
jednostke·

Na obszarze dzialania Gminy nie funkcjonuja jednostki organizacyjne
wymienione w art.4 ust.l, pkt. 7, 12, ustawy o finansach publicznych, dla których
organem zalozycielskim lub nadzorujacym jest jst.

Biorac pod uwage powyzsza informacje 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 instytucji kultury i funduszy celowych - Sklad Orzekajacy stwierdza, co
nastepuje:

l. Rada Gminy zatwierdzila budzet na 2008 r. po stronie dochodów w wysokosci
10.458.196 zl i po stronie wydatków w wysokosci 10.208.616 zl, czyli z planowana
nadwyzka budzetu w kwocie 249.580 zl.
Wskazano przeznaczenie nadwyzki budzetowej.
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciagu roku budzet na dzien 30 czerwca

-2008 wyniósl: ~-" - ---~_ ~ .. ---~_~ ~~_. ~ __
- po stronie dochodów 10.799.934 zl,
- po stronie wydatków 10.770.354 zl,
- planowana nadwyzka 29.580 zl.
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 51,2 % planowanych dochodów ogólem po
zmianach oraz dochody wlasne, stanowiace 24,8 % planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowily 24,0 %.
Realizacja dochodów za 2008 rok w stosunku do wielkosci planu rocznego wyniosla
55,5 % i wedlug zródel wplywu przedstawia sie nastepujaco:
- dochody wlasne 53,2 % ,
- subwencja ogólna 57,5 %,
- dotacje celowe 53,6 %.
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46.371 zl, tj. 79,9 % planu,
34.284 zl, tj. 57,1 % planu.

1.424.139 zl., w tym do najwyzej

261.748 zl, tj.
171.591 zl, tj.
566.002 zl, tj.
29.089 zl, tj.

Dochody wlasne zostaly zrealizowane w kwocie
wykonanych naleza:'*

- podatek od nieruchomosci
- podatek rolny
- udzialy w podatku dochodowym
- dochody z majatku
- podatek od czyn. cywilno-prawnych

i oplata skarbowa
- podatek od sr. transportowych .

51,3 % planu,
53,6 % planu,
47,4 % planu,
39,9 % planu,
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5. Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkosci \
w funduszach celowych, wynosi :

- 60,9 % planowanej kwoty przychodów i 7,5 % planowanej kwoty kosztów

Przebieg realizacji zadan przez fundusz i instytucje kultury zostal omówiony w
Informacji .

W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy postanowil jak w sentencji.
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Przewodniczacy Skladu Orzekajacego

ClIlonek Kolegium
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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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