
Uchwała Nr 1.~3./09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze
z dnia 9 kwietnia 2009 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bogdaniec
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późno zm. ) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok uchwala się, co następuje:

Skład Orzekający w osobach :
1. Jarosław Kotowski - przewodniczący
2. Grażyna Radomska - członek
3. Joanna Chruściel - członek

postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
BOgdaniec za 2008 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożone przez Wójta Gminy Bogdaniec
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok wraz ze sprawozdaniami
statystycznym m.in. ( Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-30, Rb-
33, Rb-34 ). -
Skład Orzekający stwierdził, co następuje;

• ww. sprawozdanie wraz ze sprawozdaniami statystycznymi zostały
przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach,

• wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny
z podjętymi uchwałami budżetowymi, zarządzeniami i sprawozdawczością
statystyczną,

• dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 15.448.435,88
zł, co stanowi 96,87 % planowanych dochodów na 2008 rok,

• wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 13.644.775,46 zł, co
stanowi 93,99 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków
budżetu przypada na wydatki bieżące - 12.612.401,22 zł, co stanowi 94,66
% planu i na wydatki majątkowe - 1.032.374,24 zł, co stanowi 86,50 %
planowanych wydatków majątkowych na 2008 rok. Nie w pełni zrealizowano
zatem planowane wydatki majątkowe.

• przy planowanej nadwyżce budżetu po zmianach na 2008 rok w wysokości
1.431.000 zł wykonanie budżetu za rok 2008 zamknięto nadwyżką budżetu w
kwocie 1.803.660,42 zł,



• przychody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 357.776,18 zł tj.1 00,21 %
planu rocznego. Przychody stanowiły faktyczną kwotę wolnych środków gdyż
w 2008 r. Gmina Bogdaniec nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

• Natomiast rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.787.184,70 zł,
co stanowi 99,95% planu rocznego, .

• Łączna kwota długu Gminy Bogdaniec na koniec 2008 roku stanowi kwotę
2.200.000 zł tj. 14,24% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza
wskaźnika ustawowego (60 %) określonego wart. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ),

• Łączna kwota spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w roku
budżetowym 2008 wynosi 2.002.000 zł, co stanowi 12,55% planowanych
dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego ( 15 % ) określonego w
art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej
uchwały.
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