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'. ., '. ;. ,, 2t. 11'. ,, l:!!rr: Uchrvala Nr 90/2013
IIl Ś'ktadiiólzekającego Regionalncj Izby obrachunkorvej w Kiclclch

z dnia 9 września 2013 rok

rr spralr,ie opinii o informacji o przebicgu rł1korrania budŹcfu Gminy Bliąvn za lpólrocze
20li roku

Sklad orzekłjąc). Rcgionalne.j
Stauisłau Banasik
hencusz Piasecki
Wolcicch Czet\!'

lzby Obrachunkowej w Kielcachr
- przerłodniczący _

- członek.
- członek

na podstawic a ' 13 pkt 4 olaz ad' 19 ust' 2 ustawy z d!]ia 7 paździafiika 1992 t.

o regionalnych izbaclr obrachunkowych 0.t. D2.u' z 200I l.Nt 55,poz.5'I'7 7'późn. al.)' po
zbadaniu w dnjll 9 Nlzcśnia 2013 r'oku Inlormacji wóita Gminy lr.Bliżynie o przcbiegu
\\koDania budzctu Gnriny za l półrocze 2013 loku

postanawia

zaopiniorvać poryt'\\\nie Infornrację o przebiegu rłykonanin budźctu Gnriny w Bliżynic z
Llwagą Za l pólroczc ]013 roku.

Uzasadnienic

lnfomracja wójta Gnriny w Blirylrie o przebicgu łykonania budżctu Gnliny Za
lpóhoczc 2013 roku|

ll opmco\.ana z-ostała przez właścirry organ w szcz'ególowości wE1kającej z 
^rt, 

266
Llslawy o finansach pltb1icznych oraz zgodnie z legulacją Ę/nikającą z uchri'ały Rady Gmin1'
w Bliżynie z' dnia24 czcrwca 2010 roku nr xxxvl/241l20l0 rr'sprarł,ie zakesu i formy
iuformacj i o przebiegu W!'konania budż-€tu Gmin!' Bli7łn za l półrocze.

2l przedhźona 7ostała do Regionalnej lzby obrachunl(owej w Kielcach z
Zachow[llien] tcn] nll u'anilQjącego z ań. 266 !Lst' l pkt i ustawy Z dnia 27 sjeĘlia 2009 r' o
finansach publicznyclr (Dz' U' Nr 157. poz' 1240 zpóź'n. zm.).

3/ Iozpanzona Została plzez Skład orzekającv pr7y wykorrystaniu dokumcntó\ł'
będących rv posiadaniu RIo w Kielcach. tj. sprarvozdartczości budżctowei za okrcs od
początku rol(u do drria 30 częfwca 20]3 roku spor'ządzonej na podstawie lozporŻąd7cnia
MiDistra Finansów z dnia 3 lutcgo 2010 roku lv sprawie sprawozdawczości budŻętoltej (Dz'
U. Nl 20' poz' 103) olaz uchwal kady i ZaŻĄd7'cń wójta \ł' zakresie budzctrr podjętych $'
okresie I pólrocza 2013 roku'

W oparciu o pow}'Źsze dokumenty lll Skład orzekający Regionalnej Izby obrachutkotł'cj
w Kielcach usta]l]_ co następLl.jeI



Wykazane w InIo nac'ji r'r'iclkQści zgoC1ne sil
uch$,ałami budżetouJ i Rady i Zarządzeń Wóita.

Nr dzicrl j0 rzcnrca l0l I roku hudzct gminy po
d{ (l]cJ. \ I(\ł'oL t ]', l,n.'ł 0Ą].2 | 7l

- lvyclatkólv l(uoLŻl. j3'598'ó34,99 71

- pvychodó\\ - ktYola- 6.245'542-1E71
Iozclrodó\' k\votą l'650'000.00zł.

z p1'ŻedIozonyft\i sprarvozdanlanri

stronie planu wynosi:

\Vykouanie dochodó\ i wydatkó\\ olaz przychoc]órr.i rozohodórł' budŹctu Gn]iny
za I pólrocze 20l3 roku pr7cdsta\\,ia się naslępLliąco:

clochocl!' l]'869':150'47 zł. co slano\łi '+0,9% p]anowalrych doc]rodó\ł \\ 1yl']l

dochod1' rrłasllc slano\vią 30.39/ó. dotac]c 20,5ł', sublvencjc'19.2%'
\}dAtki 12'606'7(lł_5'ł Zl' co stano\\'i 37.5l'/o p]anu (w t],nr \ł)dalki nraialkowc
stanoNią l6.7o'i. a bieącc 83.]o-l; )

pvychody 2.389'212':l5 zł' ti. 38,2% planu,

- rozchodl -830.400,00 zl lj.50,3% plarllr)

R(iŻnica nriędz''_ rr)'k<llranymi dochodanli i uydalkanri budżetorv1,nri r''' I pólroczu 20l3
lokLt sLanowi cle1'ic1t bLldżetu \ł kwocie 13'7 '3I4,07 zł' Stosunkolvo nisl<jc wykonarrie p1anu

rł1dotkólr, rł1nilia głó\nie z niskiei reaiizacji planu $}datków inwestycin}ch gdŻie na plan
1l.721 '335.13zl. u;konano 2.109'096.18 ti. 18'0% planu. Na niezada\a'alający' uz*-skany
\vskaź)ili planu dochodórł' ( .ł0.9%) w najrvieksz1'm stopnju \\'pb'ucły dochody \Ą}asne gdŻic
na plan 8']74'273'00 uz]_skano 2'93ó'028-84 zl. tj'35,5all' Z rrrvagi na po\Ę/ższc ustalenja
7ir]]1jesZc7ol]() \\ opi1lii tl\\'agę

Zawa]te \t p]'Zedniotowcj Inlonnacji dane liczbot'e dot1'czące poclstarlorv1ch rł'ielkości
w Żakrcsle dochodli\\' i \ł}datkó$' budzetu orłz prz1'chor1tiw i rozchodó!v budzetll zachorr jtl
\\'zcieInną 7godl1ość.

W \\'1rri](u ouali7\.po1ó\Ą'Ira$cŻej rvykonania \Ą}'da1ków z planenl \łyoikająo}'lp Z uch\łoł
Rad]' i ZarŻqdzeli Wi)jta nie st$'icldzono plzeklocŻenia pla]ro\\'anych wvdell(ów
brrclzerorł_.! clr ' ( )7'nacza to. że dokont'waDc byly zgodnic z puepisiuli ań. 254 pkt 3 usta\ły z
dnia 27 sierpllia 2009 r' o finansach pulrlicznych (Dz. U' Nr 157 ' poz' 1210 z.póżn' zn.'']l.

stan Żadlużcnil grnin),na I pólrocze 20l3 ro](u \\.stosLlnku do dochodów planowa|ych
stanowi 'l9.2% ( dopLlszczaln} wskażnik W}'nosi 60.0%)

lnlornlac.ja o przebiegu rv}'konania budżetu Gu]in}' Z.r I półl'oc7e 2013 loku Za\\'iera
o|1lólvjenie dochodó\\' i wydatkóN budżetu Gminy'

Maiąc po\v) Źs7-c na u\ładze postano*iono jak na q.stępie-

od llilli.jszej opinii przrslLrguje $]óiLo$i GlninY \\, B1iŻ}rrie prawo \nicsienia od\!LrłaDia do
Kolcglunl ltegionalne] lŻby ObIachunkową \\' I(jclcnch !' te ri]ric l,l dłi od dal}' je.j dorcc7el il'

Prze\\.odnicząc}' skladLl


