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U c h w a ł a  Nr 8/85/2018 / 
z dnia 25 września 2018 r. / /  

składu orzekającego 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dz-tt ^gHodpis 

w Rzeszowie

u/ sprawie: zaopiniowania informacji Wójta Gminy Zarszyn o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 561 ) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w 
sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz 
szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 
167, poz. 1747) skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 
osobach:

1. Piotr Świątek - przewodniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek

po zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy Zarszyn o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2018 r.

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować przedmiotową informację Wójta Gminy Zarszyn.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2018 r. tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 266 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Zarszyn przedłożył do Regionalnej Izby

http://www.rzeszow.rio.gov.pl


Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I 
półrocze 2018 r.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej informacji skład orzekający stwierdza, co 
następuje:

Informacja składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna 
obejmuje:

• zestawienie wykonania dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem źródeł dochodów oraz z podziałem na dochody 
bieżące i majątkowe (plan/wykonanie),

• zestawienie wykonania wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków oraz podziałem na 
wydatki bieżące i majątkowe (plan/wykonanie),

• sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Zarszyn za półrocze 
2018 r„

• zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn za I półrocze 2018 r.,
• zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 
(plan/wykonanie),

• realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad 
wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw,

• zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na 
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn w I 
półroczu 2018 r.,

• plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek 
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 
na 2018 rok,

• realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego,
• sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 

2018.

Część opisowa obejmuje realizację dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych), 
realizacje wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych), przychodów i rozchodów, 
omówienie zadłużenia gminy, wysokości zobowiązań oraz odniesienie się do 
poszczególnych załączników ujętych w części tabelarycznej informacji.
Ponadto do organu nadzoru przedłożono informację o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. oraz 
informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury (Gminna Biblioteka 
Publiczna).



Tak sporządzona informacja odpowiada zakresowi i formie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego określonych przez Radę 
Gminy Zarszyn uchwałą Nr IX/51/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

I. Dane zawarte w informacji dotyczące planu dochodów i wydatków są zgodne ze 
sprawozdaniem o dochodach, wydatkach budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., a także z uchwałami
organów gminy które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

II.1. Plan dochodów budżetowych na 2018 r. według informacji wynosił
37.335.882,45 zł.

2. Dochody na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano w kwocie 19.970.469,75 zł, co
stanowi 53,48% planu.
3.Dochody majątkowe na plan wynoszący 3.128.212,52 zł wykonano w kwocie 

1.407.914,59 zł.

III.1. Plan wydatków budżetowych na 2018 r. według informacji wynosił
38.858.999,36 zł.

2. Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano w kwocie 
18.589.305,54 zł, co stanowi 47,83% planu.

3.Wydatki majątkowe na plan w kwocie 5.745.380,08 zł wykonano w kwocie 
1.528.767,42 zł.

IV. Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.562.555,16 zł, natomiast wydatki bieżące
wykonano w kwocie 17.060.538,12 zł, co oznacza że relacja z art. 242 ustawy o 
finansach publicznych jest zachowana.

V. Zgodnie z przedłożoną informacją gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 13.030.481,07 zł. Powyższe dane są zgodne z 
danymi zawartymi w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 2018 roku Rb-Z.
Z treści przedłożonej informacji wynika, że gmina nie posiada zobowiązań 
wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
Łączna kwota długu jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 13.030.481,07 
zł.

VI. Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego Rb-NDS gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w



kwocie 922.694,04 zł na plan wynoszący 1.971.390,10 zł oraz odsetki w kwocie 
182.441,93 zł.

VII. Dane zawarte w informacji w zakresie dochodów i wydatków związanych z 
realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są zgodne z danymi 
zawartymi w sprawozdaniach statystycznych Rb-50.

VIII. Dane zawarte w informacji w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów 
własnych jednostek oświatowych są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu 
Rb-34s.

IX. Dane zawarte w informacji w zakresie przychodów i kosztów zakładu budżetowego 
są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu statystycznym Rb-30s.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji. Należy 
zaznaczyć, że niniejsza opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej informacji.

Od niniejszej uchwały Wójtowi służy odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn
2. aa


