UCHWAŁA NR CCCLXII.643.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rewal 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. Katarzyna Korkus
– Przewodnicząca
2. Hanna Barańska
– Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek
pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rewal za pierwsze
półrocze 2018 r.

Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 2018 r., realizując obowiązki wynikające z przepisu art. 266 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przekazano informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za pierwsze półrocze 2018 r.
W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi określone
uchwałą Nr XXI/100/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina Rewal jest organem założycielskim.
Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający
stwierdził, iż zawarte w niej dane zgodne są z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi – ujętymi
w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych.
W toku analizy 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.
W związku z realizacją przez gminę programu postępowania naprawczego dodatkowo
przedłożona została informacja dotycząca realizacji tego programu w pierwszym półroczu
bieżącego roku budżetowego, obejmująca wszystkie działania naprawcze przewidziane
w programie, ustalonym uchwałą Nr XXXI/159/16 Rady Gminy Rewal z dnia 31 maja
2016 r. Przedłożona informacja wskazuje, iż realizacja programu nie budzi zastrzeżeń.
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Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus

