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Uchwała Nr SL364.2013 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Siedlcach 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siennica informacji o przebiegu wykonania bu
dżetu Gminy za Ipółrocze 2013 roku. 

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o re
gionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) Skład Orzekający w osobach nw. 
Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

- Przewodnicząca Składu - Jolanta Tomaszek 
- Członkowie Składu - Teresa Wysokińska 

- Kamil Krauschar 

uchwala, co następuje: 

opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Siennica informację o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku. 

UZASADNIENIE 

W dniu 13 sierpnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w 
Siedlcach wpłynęło zarządzenie Nr OK.0050.54.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 sierpnia 
2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2013 
roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku. 

Informacja podlegająca zaopiniowaniu zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych sporządzona została w formie opisowej i tabelarycznej w postaci załączni
ków. 

Zawarte w niej dane liczbowe w zakresie planu dochodów i wydatków nie wykazują roz
bieżności w stosunku do uchwalonego budżetu i dokonanych w nim zmian w okresie I półrocza 2013 
roku; nie stwierdzono także rozbieżności w wykonaniu dochodów i wydatków w stosunku do 
uprzednio złożonych do Zespołu RIO w Siedlcach sprawozdań budżetowych za okres od początku 
roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. 

Z przedłożonej informacji wynika, że wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku w 
zakresie dochodów wynosi 11.244.230,90 zł na planowane 20.721.433,35 zł, co stanowi 54,26 %. 
Dochody majątkowe osiągnięto na poziomie 1.126.983,00 z ł , t j . 60,90 % planu ( 1.850.586,00 z ł ) . 
Planowane wydatki na 2013 rok w kwocie 24.413.362,35 zł zrealizowane zostały w wysokości 
10.752.928,48 zł tj. 44,05 % planu. Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonane zostały w 52,53 % 
(plan 19.037.494,35 zł, wykonanie 10.001.139,90 zł), wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 
kwocie 751.788,58 zł na planowane 5.375.868,00 zł i stanowią 13,98 % planu. Informację o stop
niu zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zawarto na stronach 1 5 - 1 7 opiniowanej in
formacji. 

Skład Orzekający stwierdził , iż realizacja wydatków bieżących za I półrocze br. nie 
przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących , co daje podstawę zachowania 
wymogu określonego art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego. 

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków Gminy, zadań z zakresu administracji rzą
dowej zleconych ustawowo Gminie, wykonanie przychodów i rozchodów , zestawienie udzielonych 
dotacji z budżetu Gminy Siennica, informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem 
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roku 2012 przedstawiają załączniki i zestawienia tabelaryczne , które zostały sporządzone w 
szczegółowości odpowiadającej układowi przyjętemu w uchwale budżetowej. 

Półroczna gospodarka budżetowa Gminy ustalona poprzez porównanie wielkości osiągnię
tych dochodów i zrealizowanych wydatków zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 
491.302,42 zł, na planowany na koniec roku deficyt budżetowy w kwocie 3.691.929,00 zł. Różnica 
pomiędzy zaplanowanym wynikiem finansowym, a uzyskanym w stosunku do upływu czasu jest 
wynikiem niskiej realizacji wydatków w szczególności o charakterze majątkowym. W związku z 
powyższym Radzie Gminy pozostawia się ocenę realności i możliwości wykonania zaplanowanych 
w budżecie Gminy na 2013 rok wydatków o charakterze majątkowym. O uzyskanym wyniku finan
sowym budżetu gminy za I półrocze 2013 roku jest mowa na stronie 19 opiniowanej informacji 
Wójta Gminy. 

Na podstawie analizy przedmiotowej informacji, dokonanej w zakresie wydatkowania 
środków publicznych nie stwierdzono, przekroczenia wykonania planu wydatków , nie stwierdzo
no także występowania zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatno
ści przypadającym po 30 czerwca 2013 roku zgodnie z zapisem zawartym na stronie 19 informacji 
wynoszą 607.161,01 zł. 

Niezrealizowane w wymaganym terminie należności wymagalne (zaległości) jak wykazują 
zapisy na stronie 19 informacji wynoszą 492.719,12 z ł . 

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na ko
niec analizowanego okresu wynosi 5.364.900,97 z ł . Zadłużenie to mieści się w limicie (60 %) okre
ślonym w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wpro
wadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i wynosi 25,89 % planowa
nych dochodów 2013 roku. 

Na terenie Gminy Siennica funkcjonuje instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, 
dla której Gmina jest organem założycielskim. Z przedłożonej przez tą instytucję informacji uzu
pełnionej pismem z dnia 26.08 2013 r. wynika, że na dzień 30.06.2013 roku nie wystąpiły należno
ści i zobowiązania wymagalne. W formie załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr OK.0050.54.2012 
Wójta Gminy Siennica z dn. 08 sierpnia 2013 roku przedstawiono informację o finansach oraz prze
biegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Siennicy za I półrocze 2013 roku. 

Do kompletu materiału dołączono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Pro
gnozy Finansowej Gminy Siennica za I półrocze 2013 roku w formie opisowej i tabelarycznej a 
także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku. 

Reasumując powyższe, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji uchwały 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia* 

REGIONALNA IZBA OBRAC.u"J!!'CWA 
w WARSZAWIE 

Z E S P Ó Ł w SIEDLCACH 
ul. Piłsudskiego 3 8 , tel. 63-282-15 Jola nta Tomasze! 

Członek Kolegium 


