UCHWAŁA NR CCXXV.388.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Banie za pierwsze półrocze 2016 r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus
– Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek
pozytywnie
opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Banie za pierwsze półrocze
2016 roku.

Uzasadnienie
W dniu 22 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Banie – realizując obowiązki wynikające
z przepisu art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie:
 informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.,
 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2016 r. (Gminna Biblioteka Publiczna, Międzynarodowe Centrum
Turystyki, Kultury i Sportu).
W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały
Nr XXXVI/353/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający
uwzględnił zgodność zawartych w niej danych z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi – ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń Ministra
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4
marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
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Ponadto Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze
2016 r. na ogół przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt
3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.:
 wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych
o wolne środki;
 nie przekroczono limitu planowanych wydatków i łącznych rozchodów;
 zobowiązania regulowano terminowo.
Z przedmiotowej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych wynika, że podstawowe wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. kształtowały się następująco:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
bieżące
majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem
bieżące, w tym:
odsetki i dyskonto
majątkowe
Wynik
wynik bieżący
wynik majątkowy
Przychody ogółem
wolne środki
Rozchody ogółem
spłata rat kredytów
inne (lokata)

Plan

Wykonanie

%
wykonania

25 095 970,02 zł

12 699 881,19 zł

50,6%

23 220 125,02 zł
1 875 845,00 zł

12 512 917,35 zł
186 963,84 zł

53,9%
10,0%

440 000,00 zł

181 118,84 zł

41,2%

24 465 970,02 zł

11 193 394,53 zł

45,8%

21 477 469,02 zł
91 300,00 zł

11 090 093,85 zł
39 219,98 zł

51,6%
43,0%

2 988 501,00 zł

103 300,68 zł

3,5%

630 000,00 zł

1 506 486,66 zł

239,1%

1 742 656,00 zł
-1 112 656,00 zł

1 422 823,50 zł
83 663,16 zł

81,6%
x

690 000,00 zł

690 571,89 zł

100,1%

690 000,00 zł

690 571,89 zł

100,1%

1 320 000,00 zł

1 260 000,00 zł

95,5%

1 320 000,00 zł

660 000,00 zł

50,0%

0,00 zł

600 000,00 zł

x

Na koniec I półrocza 2016 r. kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów
wyniosła 2 720 000 zł. Wartości przyjęte w planie budżetu wg stanu dzień 30 czerwca br. zapewniają zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym
mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynoszącego 10,56% (przy planowanym
wskaźniku obsługi długu na poziomie 2,87%).
Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Banie za
pierwsze półrocze 2016 r.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus

