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Uchwala Nr Os.287.2016
Skladu Orzekajqcego Regionainej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 wrzesnia 2016 roku
w sprawie wydania opinii 0 przedlozonej przez W6jta Gminy Mlynarze
informacj i 0 przebiegu wykonania budZetu Gminy za pierwsze pOlrocze 2016 r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992r.
izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.561)

0

regionalnych

Sklad Orzekaj~cy w skladzie :
Przewodnicz~ca

Czlonkowie:

przedlozon~

- Bozena Gawrychowska
- Henryk Kieres
- Jolanta Bialobrzewska

informacjt( opiniuje w spos6b

nastt(puj~cy:

§ 1.
Wydaje pozytywn~ opinit(.

§ 2.
Od niniejszej uchwaly sruZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej dort(czenia.

Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 20 16r. dort(czono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie informacjt( 0 przebiegu wykonania budZetu Gminy Mlynarze za
I p6lrocze 2016 r. wraz z informacj~ 0 ksztahowaniu sit( wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o. przebiegu realizacji przedsit(wzit(c oraz informacjt( z
wykonania planu finansowego samorz~dowej instytucji kultury.
Przedlozone materialy zawieraj~ podstawowe dane wymagane uchwalami Rady
Gminy Mlynarze podjt(tymi na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z p6in. zm.).
Z przedlozonej przez W6jta Gminy Mlynarze informacji oraz sprawozdan
budzetowych wynika ,ze w okresie I p6lrocza:

dochody zrealizowano w kwocie 3.900.640,25zl, co stanowi 52,1 % planu, w
tym:
- dochody biez~ce w kwocie 3.900.640,25zl - tj. 53,9% planu,
nie bylo wplywow z dochodow maj~tkowych, przy czym zaplanowano
dochody maj,!tkowe na kwoty 260.000,00zl.
Wydatki wykonano w kwocie 3.481.675,53 zl, co stanowi 45,4% planu, w
tym:
- wydatki biez~ce w kwocie 3.414.429,29zl - 48,4% planu,
- wydatki maj~tkowe w kwocie 67.246,24zl - 11,0% planu.
W informacji omowiono realizacjy zadan inwestycyjnych rocznych oraz w
informacji dotycz'!cej ksztahowania siy Wieloletniej Prognozy Finansowej
omowiono przebieg realizacji wieloletnich przedsiywziyc.
Dotacje przekazano dla samorz~dowej instytucji kultury :
- Gminnej Biblioteki Publicznej - 48,6%.
W informacji dotycz~cej planu finansowego samorz'!dowej instytucji kultury
odniesiono siy do stanu nalemosci i zobowi~ail tego podmiotu.
W pierwszym polroczu 2016 r. splacono pOZyczki i kredyty wraz z nalemymi
odsetkami w wysokosci 27.425,69zl na planowan,! w tym roku kwoty splat
p0Zyczek i kredytow wraz 0 odsetkami w wysokosci 61.000,00zl.
Nalemosci wymagalne wyniosly 184.263,35zl.
Za I polrocze 2016r. wykonane dochody biez'!ce s,! wyzsze od wydatkow
bieZ'!cych w kwocie 486.210,96zl, co wskazuje, ze na koniec 2016r. bydzie
zachowana relacja z art. 242 ustawy 0 finansach publicznych.
Relacja wynikaj,!ca z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych jest spelniona.
Na realizacjy zadan z zakresu administracji rz~dowej Gmina Mlynarze
otrzymala dotacje w kwocie 1.065.657,41zl, ktore wydatkowala w wysokosci
1.046.826,74zl.
Przedstawione w informacji dane s,! zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach
budzetowych: Rb - 27S, Rb-28S i Rb-50.

Maj~c

powyzsze na uwadze, uchwalono jak na wstypie.

Przewodniczllca Skladu Orzekajllcego

CZt.ONEK KULEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowel
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