UCHWAŁA NR CCCXV.555.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Lipiany za pierwsze półrocze 2018 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. Dawid Czesyk
– Przewodniczący
2. Hanna Barańska
– Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek
pozytywnie
opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2018 roku.
Uzasadnienie
W dniu 13 sierpnia 2018 r. Burmistrz Lipian – realizując obowiązki wynikające
z przepisu art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst.
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) – przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:
 informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.,
 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2018 r. (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach),
 informację o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za
pierwsze półrocze 2018 r. (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach).
W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały
Nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego.
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
2018 r. 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 oraz planowanych rozchodów;
 zobowiązania regulowano terminowo.
Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych wynika, że podstawowe wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. kształtowały się następująco:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
bieżące
majątkowe

Wykonanie
roku poprzedniego

Plan

Wykonanie

%
wykonania

20 730 443,29 zł

24 084 584,96 zł

11 757 481,93 zł

48,8%

20 130 139,30 zł

21 013 935,96 zł

11 143 154,69 zł

53,0%

600 303,99 zł

3 070 649,00 zł

614 327,24 zł

20,0%

280 520,44 zł

300 240,00 zł

172 897,24 zł

57,6%

20 696 702,53 zł

24 719 655,71 zł

10 430 827,25 zł

42,2%

18 935 882,27 zł

20 936 077,96 zł

9 785 005,11 zł

46,7%

201 487,49 zł

207 552,41 zł

95 393,87 zł

46,0%

1 760 820,26 zł

3 783 577,75 zł

645 822,14 zł

17,1%

33 740,76 zł

-635 070,75 zł

1 326 654,68 zł

x

1 194 257,03 zł

77 858,00 zł

1 358 149,58 zł

1744,4%

-1 160 516,27 zł

-712 928,75 zł

-31 494,90 zł

4,4%

1 221 614,45 zł

1 626 070,75 zł

267 355,21 zł

16,4%

900 000,00 zł

1 138 715,54 zł

0,00 zł

0,0%

0,00 zł

245 000,00 zł

25 000,00 zł

10,2%

321 614,45 zł

242 355,21 zł

242 355,21 zł

100,0%

1 013 000,00 zł

991 000,00 zł

796 000,00 zł

80,3%

1 013 000,00 zł

796 000,00 zł

796 000,00 zł

100,0%

0,00 zł

195 000,00 zł

0,00 zł

0,0%

w tym:
ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem
bieżące
w tym:
odsetki i dyskonto
majątkowe
Wynik
wynik bieżący
wynik majątkowy
Przychody ogółem
z tego:
kredyty, pożyczki, emisja
papierów wart.
zwrot udzielonych pożyczek
wolne środki
Rozchody ogółem
z tego:
spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wart.
udzielenie pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosło na
koniec I półrocza 2018 r. 8 883 595,00 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.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa co do zasady zgodna jest
z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych.
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Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
informację o przebiegu wykonania Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2018 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.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

