
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
ul. Ta. ouwe 18, tel. 368-11-22 (25) 

Kielce 15, skr. poczt. 11 
25-520 KIELCE 	 Uchwała Nr 70/11/2016 
2903V41317Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 14 września 2016 roku 

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2016 r. 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodniczący — Ewa Midura 
Członkowie 	- Wojciech Czerw 

- Zbigniew Rękas 
na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.561), po zbadaniu w dniu 
14.09.2016 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2016 roku. 

postanawia 

zaopiniować  pozytywnie przedłożoną  przez Wójta Gminy Brody informację  o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku 

Uzasadnienie 

Przedmiotowa informacja została rozpatrzona przez Skład Orzekający przy wykorzystaniu 
dokumentów będących w posiadaniu RIO w Kielcach tj: 
- sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku 
sporządzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w 
sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1015 tj.) i rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań  jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 j.t.). 
- uchwał  Rady Gminy i zarządzeń  Wójta Gminy dotyczących budżetu podjętych w okresie 
I półrocza 2016 roku. 

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono, co następuje: 

Przedłożone sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
spełniają  wymogi formalnoprawne wynikające z w/w rozporządzeń  Ministra Finansów 
(sporządzone zostały przez właściwy organ, z zachowaniem ustalonych terminów). Wykazane w 
sprawozdaniach wielkości zgodne są  z przedłożonymi uchwałami budżetowymi Rady Gminy i 
zarządzeniami Wójta Gminy. Również  przedłożona przez Wójta Gminy Brody informacja o 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przedłożona została do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (1.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm). Dane zawarte w 
tej informacji zgodne są  z danymi wykazanymi w w/w sprawozdaniach. 

Zaplanowane na 2016 rok na poziomie 36.901.937,98 zł  dochody budżetu Gminy zrealizowano w 
kwocie 18.222.915,54 zł, co stanowi 49,38% w stosunku do dochodów planowanych. Również  plan 
wydatków wykonany został  proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków po zmianach 
ustalony w kwocie 36.566.502,98 zł  wykonano w wysokości 15.913.177,94 zł  tj. 43,51% w 
stosunku do wydatków planowanych. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z 
planem wynikającym z uchwał  Rady Gminy oraz Zarządzeń  Wójta Gminy nie stwierdzono 
przekroczeń  planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie 
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wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2016 roku 
stanowi nadwyżkę  budżetu w kwocie 2.309.737,60 zł  przy planowanej na 2016 rok nadwyżce w 
wysokości 335.435 zł. Na 2016 rok nie były planowane przychody z kredytów i pożyczek , 
natomiast zrealizowane rozchody przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wykonano 
w I półroczu 2016 roku w kwocie 500.000 zł  tj. w 50%. 

Zobowiązania Gminy Brody według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2016 roku zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb —Z wynoszą  ogółem 500.000 zł. Tytuły dłużne Gminy należą  do kategorii 
kredytów i pożyczek. Nie występują  zobowiązania wymagalne. 

Wraz z informacją  o przebiegu wykonania budżetu przedłożono (nie podlegające zaopiniowaniu) 
informacje o: kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. oraz o 
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Brodach oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach, który to obowiązek wynika z 
art. 266 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze należało postanowić  jak na wstępie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Brody 
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

CZLONE KOLEGIUM 
Obrachunkowej , 	 Regionalnej ..,:n 
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