Uchwała Nr 151/g265/B/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sierakowice informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Elżbieta Kuzyniak

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za pierwsze półrocze 2019 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 30 sierpnia 2019 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wpłynęła do tutejszej Izby
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.
Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej
i części opisowej.
W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustalił, że w części obejmującej zestawienia tabelaryczne ujęto plan
oraz
kwotowe
i
procentowe
wykonanie
dochodów
i
wydatków
budżetu
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Następnie przedstawiono m.in. zestawienie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie, zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2019 r., zestawienie należności i zobowiązań za
I półrocze 2019 roku oraz zestawienie przychodów i rozchodów za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2019 roku.
W części opisowej omówiono realizację prognozowanych dochodów według głównych źródeł
ich pochodzenia oraz wykonanie planowanych wydatków w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Całość uzupełniono
wykresami.
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Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej
prognozie finansowej oraz sytuację finansową gminy.
Ponadto załączono: informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku, tj.: Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach i Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice, sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum
Medycznego w Sierakowicach za I półrocze 2019 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2019 roku.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 113.649.388 zł zrealizowano w 57,6% planu,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 109.514.274 zł zrealizowano w 57,4% planu,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.135.114 zł zrealizowano w 61,1% planu,
- zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 124.419.234 zł zrealizowano w 48,9% planu,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 101.782.534 zł zrealizowano w 52,8% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 22.636.700 zł zrealizowano w 31,3% planu,
- budżet gminy na koniec I półrocza 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie
4.642.202,01 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą
43.285.000,04 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 38,09%,
- udzielone poręczenia i gwarancje na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 660.430,00 zł,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 62.908.316,95 zł, zaś wydatki bieżące wykonano
w kwocie 53.703.799,59 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 roku
wyniosła 9.204.517,36 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta informacja daje obraz wykonania
budżetu w I półroczu 2019 roku.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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