UCHWAŁA NR CCXCVII.544.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stare Czarnowo informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za pierwsze półrocze
2019 roku.
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, ze zm.), Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Anna Suprynowicz
2. Dawid Czesyk
3. Katarzyna Korkus

– Przewodnicząca
– Członek
– Członek
pozytywnie

opiniuje informację Wójta Gminy Stare Czarnowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare
Czarnowo za pierwsze półrocze 2019 roku.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za pierwsze półrocze 2019 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
celem zaopiniowania wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającej stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Zwraca się uwagę, iż przedłożona informacja Gminnej Biblioteki Publicznej o przebiegu
wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. powinna być sporządzona i podpisana przez kierownika tej jednostki.
W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone informacje spełniają na ogół wymogi
uchwały Nr XL/279/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za
I półrocze roku budżetowego. Nie mniej jednak w ocenie Składu Orzekającego w związku ze
znacznymi odchyleniami dotyczącymi wykonania dochodów majątkowych (3,3% planu na 2019
r.), w tym ze sprzedaży majątku (0,1% planu na 2019 r.) oraz wykonania wydatków majątkowych (14,9% planu na 2019 r.) należało, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. b i c ww. uchwały Rady wyjaśnić przyczyny tych odchyleń oraz wskazać istotne przyczyny i zdarzenia mające wpływ na ich
przebieg .
W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. w zasadzie zgodne są z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi ujętymi
w sprawozdaniach statystycznych za wskazany okres, sporządzonych na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów z dnia 9 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. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż na str. 5 części opisowej podano pla-
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nowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 12 403 562,62 zł, podczas gdy wynoszą
one 2 403 562,62 zł, ponadto w zał. Nr 1 do informacji w dz. 853, rozdział 85395 podano §
2057, natomiast zgodnie z ewidencją RIO i sprawozdaniami statystycznymi winien być § 2007.
Na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach należy stwierdzić, iż
wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 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;
 zobowiązania regulowano terminowo.
Zachowana została relacja określona art. 243 ustawy; planowany na 2019 r. wskaźnik
spłaty zadłużenia wynosi 3,08%, a wskaźnik dopuszczalny:
- obliczony przy uwzględnieniu wartości planowanych za III kw. 2018 r. wynosi 10,58%,
- obliczony przy uwzględnieniu wartości wykonanych w 2018 r. wynosi 12,75%.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna 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.
Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.
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
Anna Suprynowicz

