
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w oPoLI]

Uchwxla Nr 350/2013
zdni! l3 }vrześnia20l]., skladu orzekaiącego

Regionalnej Izbt obnchunkovej lv opolu

r śpra]|ie oPinii o iĄJbrnacii o PĘe biegu wlko,an ia bu.lżefu ża I Pólrócze 20]1roku

Na lodstawie ań, l] Fki 4 w zlviązk! z ań, 19 usi,2 lslairy z dnia 7 pździcrnika 1992 L
o regionalnych izbaćh obrulruŃovycb (teksi jednoliiy Dz,U. z 2ol2 r, póż l]l]) sklad
orzckając' Regionalncj ]zby ohra.hunkowej W opolu W osobach

Klaudia stelnasz.żyk _ prlelvodnicaca
Aleksandra Bieniaże§ska

opiniujc pozy§rynie pn.dlożoną ptrz Burbńtź! Dobrodzieni! idorm.cję o pź.biegu
łyko.lnia budżelu gniny 2! t pólrocze 2013 r

u,l§ndnienie
Burmislź Dobńdzienia pignen] z dnia 27 sierpnia 201] I. zgodnie z dyspo7łcją an,2ó6

ust. l usiał} ż dnia 27 sieLFnia 2009 r. o inansŃh publicżnych (j, Dz U,2 20l3 l, poz. 885 że
zm,) Pźedłóżył RegioDalDej lzbie obrachunkowej w opolu inlonnację o prłbiegu §/ooania
budżetu gminy za l !ółm.7€ 20]] r.ku, jnlormacji o kcżało{,ańfu się §ielolehiej prorlozy
nnanswoj o@ infomŃje z $rykolmia plmów tinansovych samolzqdo$Fh nNtytucji kuhury,

Plzekżnd Pżez Bumistra ilfomacja o pźebiegu u)końania budżelu sniny za
picNsze Pólrocze, stosoMie do teści an, l] pkl,1 w Złiązku zań,19 uś,2 crt, usiałx] 2 dnia 7
pr,dzienika L992l o rcgionalnych izbach obrachunko§ycn podl era zaop inió Wań i u Przez skIad
orzeka]ący Regiobalnej ]żby obrachDŃołej w oPolu,

A.aliżujEc d9ne zawane !v infomacji Burmistlzą o pizebie8u wykonanla budZtu 2a
]póIrccrc2013 r, łż kr€§ie zgodności z wielkościami uję§,ni w sPrawozdaniach. a to:

z qkonani! planu dochodów bud&lowych jedloslki ś!ńorżądu lerjloiialnc_qo (Rb_27s).
- zlłykonmia planu ],ydxlków budżebulchjednośki samoźądu tc4łorialnegó (Rb_28s),

o mdł]rżcclde fi cyc ie jednos&i samorżądu tcrJło rialneeo ( Rb ND s),
o sleic eboviąza,i *€dlus Dłulćy dlużnych oraz grvdancjj i poręcżcń (Rb,Z),
o śmie należności ore lybmnych.k§Tó]v nnmsó*lćh (Rb N),
z \vj/konmia plou doclrodów z*ięń'!ch z lcdljzeją zadai z zakesu adminislfuj i ź4dołej
orM innych Zdań zlećonychjednostkon smoźądu terylonalnegó uśa§ami (Rb_27Zż),
o dolacjach/sydatkaclr związanyćh z Wykonywaniem żadań ż zakresD adńiniśmcji żądoscj
olu imych adń Zleconych jednoslkon smorądu Leryloiaheso usawani (Rb 5o),



ż Bykolmia pIóów filmo*ach worządołych atkdów budzdovych (Rblos).
spouądrcny.n a okrś od l srraia do 30 .Ż.Ma 2013 r, sklad oź.łrją.y iie sNjerda

Do.hody budżelowe aplanowMć w budżecie cniny !a 20l] !, (po łProwadmnycb
nisach) w \)sokośći 3l l34181,8] ż mśtaly s}lronańe w *ysokości 18]0] 135,]9 ż, tj,
w 58,8 %, v lym dóchody nająitow ujęl€ po stóni. planu w lqcaej ły$koici 4 | 09 064,00 ż
**onmo w vr§okoś.i 3 l t 0 01§,20 zl,lj. v 1r,1 r/§.

sropioń rcżliacji dochodów żrslil prZdsuqiony iab.lrrychi€ i opkowo wedlu! źńdćl i
dzialós klbńkacji budżetowej, w p.dzigle na dochody bić4ce i mająlkowć, z uw4lędni.niem
mió pldu }Trowadbnych 9 I ńli.ol, lE Z vsł.źnjti.m wykoMia p6z@góln th

Pkn sydatkóW budż€tołych (po di!ńeh) y $rśokości 27 99a 289,43 zl 2Dsl^1

*ykon&y w sysotości 12 93] 46r,2l zl, rj, ł 46,2 % w lym 9ydltki ńajatkow ujęlć po stode
plm! v lącmj aysotości 2714716.82 żl łtló@o w łtsoloś.i 77] ]46,4l ż, rj,
w 2at y.,

Bumislż, podobnie jak ł plzypadk! $lkonania dochodów, pżedsuMł zóżnicowny
stopień vykonmia *ldalków w ł§tawi€niu tabóleycayn i ópńo*ah, Rea]żacja *lda&ów
bi€żq€ych eśtala Prż.dśl.wioń w po<lżialć na drajy i ddżiab k]óńkacji budźdorcj (E
gnpy §tdadn N z uĘględnieni€n aie pleu wpó§adan}śh v I Ńlczu 20| 3 i

sldld orzeka.jący żauważa. iż nd dżień ]0 c2eNca 20l 3 r planołanc dochody bieące w
kwoci.27 025 l17,83 z] Gmina Dobró&i€ń ry}onala w rysokości 15 l9l 065,19 zł, Blomiast
pl&ołfu §yd.alki bi.ź4ce w tfucie 25 2?5 5?2ó l zl *ykoódo w Ę$łoś.i 12 l ó2 120,80 zt.
9m gńyF kvol! *rkolmrh dóctodów bieźłcych Pmwyższył! łylonm. Ędatld bi.ż+..

Reoliacja bldżetu cmińy Dóbrodzień a ótrcs pi.Nsregó póboca zmk!ęta się
ńads}żłą w By$kości 5 367 668,l8 żł,

ZBodnie z. śpBwóżdmi.n Rlz o strni. abowiażdóL we tylulów dlurnych oE
syaRńcji i po!ęczeń jcdńostki sańorżądu trytorialnćgo ]qóżnn kwora zobowiążai finanśo*ych
cniny wg stanu na 30 czerwca 2013 r, łlnio§ła 1052]058,24 zł, co w slosuntu do plmu
docbodów ogćłm n! dzi.ń 30 cat\@ 2013 t. ł!*żtrjć ńż ,-god!dić ż nomą M. l70 Blawy ż
dnia 30 cz.re 2005 r, o ńń@,ch publicaych w 

^jążu 
ż ań, 85 Nt Py z dni. 27 śi.Ę.i,

2009 i, Pfupisy łTńw.dając. uslawę o finansach publicaych,

Bmiśd, Galizując hudż.t dokonal spla9 El kaPilalo$rch Mz.śniej acią8Dięgch
Pftz 8Dinę krEd},rów i poł€ful 9 *ysokoś.i 38]6529,08 d,.o Prł uvźgkdniąiu
Ędąlkół z §{ułu od§clet od k.cdr{ów i poł.ek ws*Ęj. n! zEodność z noml ań, 169
usla§Y z dnia 30 czcrwca 2005 r, o lindseh publicbych v zwiq2lu z W. an. 85 ustawy u dńia
2? sieDnia 2009l, PEephy ulioładzające atlwę o fim$ch pubIicaych,

w odni6i€niu do zMliaweFn w l ŃItrm 20l] r, Melkości ujęłch { bud2eić
Gnjnr, stlad oź.kłjFy §skźuj9, iż Pykonlnie żaplanoqeych w uchwll. budź.los.j n
2013 r, wielkości ma istohy sdyq ns zchówanie Elacji, o klól.j ńoya
w ań, 243 usary z dni! 2? sieĘnid 2009 r, o fiń&gch publicaych, uńoriviając.j żgoó€ z
pEWń Whvaleni. budżeiu 1v lałch prłts y.h,

w lyn $anie lakiycznyn iljlaMryn nalcżalo pośaDowićjak w sentelcii,



]

Na podstawi. afi. 20 Uś, l po*o|ancj !a Wslępie uslał! o rcgioDalnych iżbŃh
obrachuntoslch od ninicjsrej uch§ały sluży odłol ie do Kole8ium Rc8ionalnej lżby
obEcbmkowc] w opolu wlcminie l4 dniod dDia dorę.renia uchwaly,




