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Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 wrzesnia 2010 roku
w sprawie wydania opinii o przedlozonej przez Wójta Gminy Mlynarze
informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy za pierwsze pólrocze 20lOr.
Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póznozm.)
Sklad Orzekajacy w skladzie:
Przewodniczacy
Bozena Gawrychowska
Czlonkowie
- Henryk Kieres
- Elzbieta Dorota Glazewska
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przedlozona informacje opiniuje w sposób nastepujacy:
§1.
Wydaje pozytywna opinie.
§ 2.
Od niniejszej
;'"

uchwaly

sluzy odwolanie

~..
do .Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Uzasadnienie

--

W dniu 27 sierpnia 2010r. doreczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie informacje o przebiegu wykonania budzetu Gminy Mlynarze za
pierwsze pólrocze 20 l Or.
Informacja zostala sporzadzona przez Wójta Gminy zgodnie z Uchwala Nr
XXXVI/160/l0 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie okreslenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze oraz przebiegu
wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.
l
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Uchwalony przez Rade Gminy budzet, po uwzglednieniu zmian przewidywal
plan dochodów w wysokosci 5.215.097,40 zl.
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 2.616.720,48 zl, co stanowi 50,18 %
planu,
z tego:
. dochody biezace zrealizowane zostaly w 54,84 %,
. dochodów majatkowych gmina w I pólroczu nie osiagnela.
Uchwalony przez Rade Gminy budzet, po uwzglednieniu zmian przewidywal
realizacje wydatków w wysokosci 5.165.097,40 zl.
Wydatki ogólem zrealizowano w kwocie 2.436.723,60 zl, co stanowi 47,18 %
planu,

z tego:

~

. wydatki biezace zrealizowane zostaly w 50,87 %,
. wydatki majatkowe zrealizowane zostaly w 29,38 %, tj. znacznie ponizej
uplywu czasu.
W informacji opisowej omówiono realizacje zadan inwestycyjnych.
Przekazano dotacje z budzetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w wysokosci 30.000,00 zl, co stanowi 37,50 %.
W pierwszym pólroczu 2010r. splacono 32.659,89 zl rat kredytów i pozyczek
dlugoterminowych wraz z naleznymi odsetkami na planowana w 201Or. kwote
67.500,00 zl.
Laczna kwota dlugu na koniec drugiego kwartalu 2010r. wyniosla 425.000,00
zl, co stanowi 8,15 % planowanych dochodów G~ na ten rok budzetowy.
Naleznosci wymagalne stanowily kwote 80.927,71.;.zl.
Na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej Gmina Mlynarze
otrzymala dotacje w kwocie 437.430,00 zl, które wydatkowala w wysokosci
430.977,50 zl.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków sa zgodne z wykazanymi w
sprawozdaniach: o dochodach budzetowych Rb-27S i wydatkach budzetowych
Rb-28S, a ponadto informacja zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w
sprawozdaniu budzetowym: Rb-50.
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Do informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze pólrocze 2010 roku
przedstawiono dodatkowo informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach.

Majac na wzgledzie powyzsze wydano opinie jak w sentencji uchwaly.

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego:

CZLONEK

Otrzymuia:
l.Wójt Gminy Mlynarze - 1 egz.
2. Prezes RIO w Warszawie.
3. ala.
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