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UCHWAtr-A Nr l5ll g265/B/Y I 16
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
z dnia 26 wrze(nia 2016 r.

w sprawie opinii o przedloZonej przez

W 6jta Gminy Sierakowice informacji o
przebiegu wykonania budietu za pierwsze p6lrocze 2016 r,
Na podstawie art. 13 pL1 4 w zviqzku z arI. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pu2dziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst j ednolity: Dz.IJ.22016 r. poz,561)
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:
1)

2)

Marian Kujawski
Roman Fandrej ewski
Alrra tr-ukaszewicz

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

opiniuje pozytlwnie sporz4dzon4 informacjg
Grniny Sierakowice za pierwsze pr5lrocze 2016 r.

o

przebiegu wykonania budZetu

UZASADNIENIE
W6jt Gminy Sierakowice w dniu 31 sierpnia 2016 r. pnedloiyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdarisku: ,,Sprawozdanie z wykonania bud2etu Gminy Sierakowice za
I p6lrocze 2016 roku", sprawozdanie z rcahzacji przychod6w i koszt6w samorz4dowycb
insty'tucji kultury za p6lrocze 2016 roku, sprawozdanie z" realizaqi przychod6w i
koszt6w Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za I p6fuocze 2016 roku
oraz Informacjg o ksztaltowaniu sig Wieloletniej Prognozy Finansowej za I p6lrocze2016
roku tj. w terminie okeSlonym w aft. 266 ust. 1 ustawy z dnia 2j sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U.22073 r. poz. 885 z p5Ln.zm.).
W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budZetu gminy Sktrad
Orzekal4cy ustalil, ze w czg3ci obejmuj4cej zestawienia tabelaryczne przedstawiono plan
oraz kwotowe i procentowe wykonanie posz czeg6lnych 2r6del dochod6w oraz wydatk6w
budZetu z podaniem rodzaju poniesionych wydatk6w . Zar6wno dochody jak i wydatki
przedstawiono w pelnej szczeg6lowodci klasyfikacji budZetowej. Za pomocq zestawiei
tabelarycznych przedstawiono r6wnie2 wykonanie przychod6w rozchod6w budZetu,
dochod6w i wydatk6w zwi4zttych z realizacj4 zada,h z zakresu administracji rz4dowej
zleconych gminom oraz zwi4zanych z realizacj4 zadari wykonyr,vanych na podstawie
porozumieii zawartych
innymi jednostkami samorzqdu terytorialnego. W czgsci
opisowej om6wiono dochody wydatki w ukladzie dzial6w klasyfikacji budzetowej.
Ponadto opisano stan zadlulenia gmt*16;54. daieri 30 czer-wca 2016
tyiiu
zaci4gnigtych kedt1t6w i poZyczek oraz wyemitowanych obligacji.
Informacja
ksztaltowaniu sig Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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Sierakowice

za
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o

p6bocze 2016

r. z

r.

przedstawia szczeg6lowy przebieg realizacji

przedsigwzig6 zaplanowanych do wykonania.

Informacja o przebiegu wykonania p1an6w finansowych samorz4dowych
instl'tucji kultury oraz Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach, zawiera
zestawienie tabelaryczne przedstawiaj4ce przychody i koszty tych insftucji oraz czESi
opisow4, \' kt6rej podano dane o stanie naleZnoSci i zobowi4za.h.na koniec I p6lrocza
2016 r.
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Uwzglgdniaj4c powyZsze ustaienia Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, ie przedholona
informacj a spelnia wymogi okreilone w uchwale Nr XLIV/437/10 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i fomy informacji: o przebiegu
wykonania budZetu za I p6kocze Gminy Sierakowice, o ksztaltowaniu sig wieloletniej
prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samorz4dowych
instltucji kultury i Gminnego OSrodka Zdrowia w Sierakowicach.
Tak sporz4dzona informacja daje obraz przebiegu wykonania budZetu gminy za i
p6trocze 2016 r.
Sklad Orzekaj4cy po zapoznaniu sig z Informacj4 stwierdza, 2e:
- zaplanowane dochody og6lem w wysokoSci 88.439.087 zl wykonano w 58,0%,
- dochody bieZqce zrealizowano w 5'l ,6% w stosunku do planu,
- dochody maj4tkowe zrealizowano w 92,8Yo w stosunku do planu,
- dochody ze sprzedazy maj4tku zaplanowane w kwocie 12.000 zl, wykonano w 757,7%,
- zaplanowane wydatki og61em w kwocie 87.468.376 zl wykonano w 51,4o/o,
- wydatki biei4ce zrealizowano w 54,9% planu,
- wydatki maj4tkowe zrealizowano w 25,8'Yo planu,
- budZet gminy na koniec I p6hocza 2016 roku zamkn4l sig nadwyZk4 w kwocie
6.364.948"14 zl.
- zobowi4zania budZetu wedlug t1tu16w dlu2nych na koniec 2 kwartalu 2016 roku
wynosz4 2I.27 5.000,04 zt i w stosuntu do planowanych dochod6w wynosz4 24,06Y0,
- wielkoSi udzielonych porgczefi na dzief 30 czerwca20l6 r ,wTmosi 297 .632 21,
- dochody bieZ4ce wykonano w kwocie 50.269 .547 zl, za{ wydatki bie24ce wykonano
w kwocie 42.229.454,74 zN, zatem nadwyZka operacyjna na dzief 30 czerwca 2016 r.
w),niosia 8.040.092,26 zl. W odniesieniu do powyZszego Sklad Orzekaj4cy stwierdza, 2e
przedstawione w sprawozdaniu dochody bie?4ce oraz wydatki biez4ce spelniaj4 reiacjg, o
kt6rej mowa w aft. 242 usI2 ustawy o finansach'publicznych.

Dla potrzeba opracowania niniej szej opinii Sklad Orzekajqcy dokonal por6wnania
danych zawafiych w om6wionej wyzej informacji, bud2ecie i sprawozdaniach
budZetowych, w wyniku kt6rego rozbieZnoSci nie stwierdzono.
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