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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W RZESZOWIE 
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 

UCHWAŁA Nr1Vt4S /2015 

z dnia 21 października 2015 roku 

Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: informacji Burmistrza Miasta Łańcuta o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za l półrocze 2015 roku. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Janusz Mularz -przewodniczący 
2. Alicja Nowosławska -Cwynar - członek 
3. Maria Czarnik-Golesz - członek 

po rozpatrzeniu informacji Burmistrza Miasta Łańcuta o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta Łańcuta za l półrocze 2015 roku- działając 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 2012 r. poz. 1113 ze zm.) 

postanawia 

pozytywnie zaopiniować informację Burmistrza Miasta Łańcuta o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za l półrocze 2015 roku. 

UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XU358/201 O Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 czerwca 201 O r. w 
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta 
Łańcuta za pierwsze półrocze roku budżetowego ustalono: Określa się zakres danych 
jakie powinna zawierać informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 
pierwsze półrocze roku budżetowego: Zbiorcze dane obejmujące planowane 
wykonane według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego: 

• dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, 
• wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, 
• wynik budżetu, 
• przychody budżetu, 
• rozchody budżetu, 
• zobowiązania i należności, poręczenia. 

Zestawienie dochodów budżetu miasta w zakresie planu wykonania w układzie 
działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 

• dochodów bieżących według źródeł 
• dochodów majątkowych według źródeł 

Zestawienie wydatków budżetu miasta w zakresie planu i wykonania w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem: 

• wydatków bieżących 
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• wydatków majątkowych 
Dane o wydatkach bieżących budżetu w zakresie planu i wykonania w układzie działów 
i rozdziałów w następującej w szczegółowości: 

• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek. 
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
• dotacje na zadania bieżące. 
• wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej 
• wydatki związane z obsługą długu gminy oraz wydatki z tytułu poręczeń i 

gwarancji. 
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 
Zestawienie dochodów i wydatków wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej. 
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień lub umów zawartych między 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na finansowanie tych zadań 
Dochody i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
Zestawienie wydatków majątkowych w zakresie planu i wykonania w podziale na : 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

• zakup i objęcie akcji i udziałów, 
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z wyodrębnieniem zadań 

inwestycyjnych. 
Część opisową obejmującą: 

• omówienie zmian planowanych wielkości budżetu, 
• omówienie istotnych rozbieżności w zakresie planowanych i wykonanych 

dochodów budżetu, 
• omow1enie zakresu rzeczowego wykonanych wydatków bieżących 

majątkowych, 

• omówienie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących, 
• informację o należnościach i zobowiązaniach gminy, w tym wymagalnych oraz 

informację dotyczącą długu, 

• inne informacje mające istotne znaczenie dla gospodarki finansowej gminy. 

Dane liczbowe zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu za l półrocze 
2015 roku są w zasadzie zbieżne z danymi zawartymi w przedłożonych Izbie 
sprawozdaniach budżetowych: o dochodach budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego' za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, o wydatkach 
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 
czerwca 2015 roku, o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015, Rb-50 półroczne o dotacjach z 
wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i Rb-27ZZ 
kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na 2015 r. wynosił 53709427.38 zł wykonano 
kwotę 27665425.36 zł wskaźnik wykonania 51,50% w tym: 



• dochody bieżące plan 50677311.47 zł wykonanie 27526221.05 zł, 
• dochody majątkowe plan 3032115.91 zł wykonanie 139204.31 zł, 

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosił 64173608.38 zł wykonano kwotę 
25648693.98 zł wskaźnik wykonania 39,96%. w tym: 

• wydatki bieżące plan 49893070.47 zł wykonanie 25143304.93 zł, 
• wydatki majątkowe plan 14280537.91 zł wykonanie 505389.05 zł, 

3. Przychody plan 12704181 zł wykonanie 3307610.17 zł, tj. 26,03%. 
4. Rozchody plan 12704181 zł wykonanie 3307610.17 zł tj. 50,44% 

Została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych stanowiącego, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
Plan dochodów i wydatków wg uchwał jest zgodny z planem według sprawozdań. Nie 
stwierdza się przekroczenia wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. 
W Informacji nie odniesiono się do kwot należności, które wynoszą 267779,24 zł 
(wymóg §1 pkt 1 uchwały) 

Stwierdza się wystąpienie zobowiązań wymagalnych w kwocie 2207,74 zł, co 
stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak 
w sentencji. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest 
przede wszystkim prawidłowość sporządzania informacji o przebiegu wykonania 
budżetu gminy, która winna w pełni odpowiadać wymogom określonym przez Radę 
Miasta. 

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie .do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
niniejszej uchwały. 

Otrzymują 

1. Burmistrz Miasta Łańcuta 
2. a/a 
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