UCHWAŁA NR CCLXIX.445.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Bielice za pierwsze półrocze 2017 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. Anna Suprynowicz – Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek
pozytywnie
opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2017 roku.
Uzasadnienie
Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2017 r. została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w dniu 16 sierpnia br., tj. w terminie przewidzianym przepisem art. 266 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.
zm.), zwana dalej ustawą.
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2
ustawy dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Bielice wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć.
W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone informacje spełniają wymogi
uchwały Nr XXXVII/210/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice
za I 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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Z przedmiotowej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań
statystycznych wynika, że podstawowe wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2017
r. kształtowały się następująco:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
bieżące
majątkowe

Wykonanie
2016 r.

Plan

Wykonanie

12 822 277,45 zł
12 648 479,84 zł

13 208 343,28 zł
13 158 343,28 zł

7 249 820,70 zł
7 249 820,70 zł

173 797,61 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

%
wykonania
54,9%
55,1%
0,0%

w tym:
ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem
bieżące

142 597,61 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

0,0%

11 942 609,07 zł

12 844 706,21 zł

6 318 155,84 zł

49,2%

11 896 922,35 zł

12 642 706,21 zł

6 263 973,84 zł

49,5%

673 754,00 zł

460 000,00 zł

224 643,89 zł

48,8%

45 686,72 zł

202 000,00 zł

54 182,00 zł

26,8%

879 668,38 zł

363 637,07 zł

931 664,86 zł

0,0%

w tym:
odsetki i dyskonto
majątkowe
Wynik
wynik bieżący

751 557,49 zł

515 637,07 zł

985 846,86 zł

0,0%

wynik majątkowy

128 110,89 zł

-152 000,00 zł

-54 182,00 zł

0,0%

9 839 190,00 zł

0,00 zł

546 802,40 zł

9 839 190,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

546 802,40 zł

Rozchody ogółem

9 995 659,00 zł

363 637,07 zł

152 637,07 zł

42,0%

z tego:
spłata rat kredytów i pożyczek
oraz wykup obligacji
Kwota długu

9 995 659,00 zł

363 637,07 zł

152 637,07 zł

42,0%

Przychody ogółem
z tego:
kredyty, pożyczki, obligacje
wolne środki

Stosunek zadłużenia do dochodów planowanych

13 523 590,00 zł
102,4%

Na podstawie przedkładanych przez jednostkę dokumentów Skład Orzekający
stwierdził, iż wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. przebiegało
z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, albowiem na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego:
 zachowane zostały reguły art. 242 ustawy, w myśl którego wydatki bieżące, zarówno planowane jak i wykonane, nie mogą być wyższe odpowiednio od planowanych
i wykonanych dochodów bieżących, powiększonych o wolne środki;
 nie występuje przekroczenie kwot planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów (art. 52 ust. 1 pkt 2);
 zobowiązania regulowano terminowo.
Budżet na 2017 rok jest wykonywany z niezachowaniem zasady określonej
art. 243 ustawy; planowany na 2017 rok wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi obecnie
6,24%, a wskaźnik dopuszczalny:
- obliczony przy uwzględnieniu wartości planowanych na 2016 r. wynosi 3,73%,
- obliczony przy uwzględnieniu wartości wykonanych w 2016 r. wynosi 5,61%,
przy czym jest to prawnie dopuszczalne z uwagi na realizację przez Gminę pozytywnie zaopiniowanego programu postępowania naprawczego.
W dniu 18 sierpnia br. do Izby wpłynęła informacja dotycząca realizacji programu naprawczego w bieżącym roku budżetowym, obejmująca wszystkie przedsię-
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wzięcia naprawcze przewidziane w programie, ustalonym uchwałą Nr IX/44/15 Rady
Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. Realizacja programu, w tym przede
wszystkim przestrzeganie ograniczeń wynikających z art. 240a ustawy zasadniczo nie
budzi zastrzeżeń, natomiast odstępstwa od planowanych i wykonanych wartości zostały wyjaśnione w przedmiotowej informacji.
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

