Uchwała Nr Os.382.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Somianka
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r., poz. 561),

Skład Orzekający w składzie :
Przewodniczący - Członek Kolegium - Henryk Kiereś,
Członkowie:
- Członek Kolegium - Bożena Gawrychowska,
- Członek Kolegium - Lucyna Kusińska,

przedłożoną informację opiniuje w sposób następujący:
§ 1.
Wydaje pozytywną opinię.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie
W dniu 4 września 2017r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I
półrocze 2017r.
Informacja spełnia wymogi określone uchwałą Nr XLVIIIN/250/10 Rady
Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze
półrocze roku budżetowego.

Dochody zrealizowano w kwocie 13.330.439,32 zł, co stanowi 54,0 % planu, w
tym:
- dochody bieżące w kwocie 13.330.439,32 zł – 54,8 % planu,
- dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł – 0,00 % planu.
Wydatki wykonano w kwocie 11.770.019,08 zł, co stanowi 43,9 % planu, w
tym:
- wydatki bieżące w kwocie 10.694.473,90 zł – 49,6 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.075.545,18 zł – 20,5 % planu.

W pierwszym półroczu 2017 r. spłacono 91.662,00 zł rat kredytów i pożyczek
długoterminowych na planowane w tym roku rozchody z tytułu spłat kredytów i
pożyczek w wysokości 183.324,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych na
kwotę 580.000,00 zł.
Łączna kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2017r. z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych
wyniosła 5.213.010,70 zł.
Według obowiązującej w Gminie Somianka Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2023, spłata długu zostanie dokonana z zachowaniem relacji, o
której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
W tym miejscu Skład Orzekający zauważa, że w przedłożonej przez Wójta
Gminy Somianka informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze br. wykazano mylną kwotę długu na koniec tego
okresu.
Należności wymagalne wykazywane w sprawozdaniu Rb-N stanowiły kwotę
1.483.924,12 zł.
Zobowiązania wymagalne nie miały miejsca.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Somianka
otrzymała dotacje w kwocie 4.050.014,87 zł, które wydatkowała w wysokości
4.035.301,84 zł.
Przedstawione w informacji dane są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach
budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-50.
Mając powyższe na uwadze uchwalono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

