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Składu Orzekającego Regionalnej Izby
załączeniu przesyłam uchwałę nr X/62/2019
we
Wrocławiu
z
dnia
25
września
2019
roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez
Obrachunkowej
Burmistrza
Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za
pierwsze półrocze 2019 roku.
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X/62/2019

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
dnia

25 września

2019

we

Wrocławiu

r.

sprawie opinii

o
przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o
przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze
półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 13
pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r.
poz 561 i z 2018 r. poz. 2500) w związku z art. 266 ust. 1
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
ustawy
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz
zarządzenia nr 4/18 Prezesa Regionalnej Izby
we
Wrocławiu z dnia 28 marca
Obrachunkowej
2018
roku w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Monika Puchała
przewodnicząca,
Aneta Kieljan członek, Tomasz Miśkiewicz
członek,
-

~

-

wydaje opinię pozytywną
o

przedłożonej

Burmistrza

przez

Miejskiej Złotoryja

za

Miasta Złotoryja
informacji
pierwsze półrocze 2019 roku.

o

przebiegu wykonania budżetu Gminy

Uzasadnienie
Stosownie

do postanowień

art.

266

ust.

1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) dalej „u.f.p.”, Burmistrz Miasta
Złotoryja przedłożył w dniu
27 sierpnia 2019 r.
informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta
za pierwsze
Złotoryja
półrocze
2019 roku oraz
infomrację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
wraz
z
finansowej
o
informacjami
przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
-

Wydając niniejszą opinię, Skład Orzekający
uwzględnił dane liczbowe wynikające ze
sprawozdań z wykonania procesów
związanych z gromadzeniem środków
publicznych i ich
rozdysponowaniem sporządzonych za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca
2019 r.
I. Badając pod
względem merytorycznym infomrację
Orzekający stwierdził, co następuje.

1. Plan dochodów i
wydatków budżetu
uchwał i zarządzeń organów
gminy.

2.

Dochody

budżetu

wykazany

w

o

przebiegu wykonania budżetu, Skład

informacji uwzględnia zmiany wynikające

z

zrealizowano
w
kwocie
31.881.437,40 zł, stanowiącej 40,03% planu
79.652,521,58 zł. Wykonane dochody bieżące
wyniosły 31.449.121,79 zł, tj. 50,70%
planu w wysokości 62.024.645,07 zł, natomiast
dochody majątkowe uzyskano w kwocie 432.315,61
zł, stanowiącej 2,45% planu
ustalonego w wysokości 17.627.876,51 zł.
Dochody ze sprzedaży
majątku wyniosły 363.870,48 zł, co stanowiło 14,00%
planu
zł.
wynoszącego
2.600.000,00
Skład Orzekający
wskazuje, że w przypadku braku realizacji dochodów
majątkowych, w tym ze
sprzedaży majątku w drugim półroczu 2019 r., konieczne
będzie
zabezpieczenie
innych źródeł
finansowania wydatków lub
ograniczenie ich poziomu. Niewykonarrie dochodów ze
sprzedaży
majątku w planowanych kwotach będzie miało
wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego
wskaźnika spłaty zadłużenia, o
którym mowa w art. 243 u.f.p.
3. Realizacja wydatków
wyniosła 30.695.700,39 zł, tj. 36,66%
zaplanowanej kwoty 83.736.019,63 zł.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie
29.323.895,46 zł, stanowiącej 49,26% planu
rocznego
wynoszącego 59.531.845,95 zł, natomiast
wydatki majątkowe w kwocie 1.371.804,93 zł,
5,67%
tj.
wielkości
planowanej
24.204.173,68 zł.
4. W wyniku
realizacji dochodów i wydatków za I półrocze budżet
zamknął się nadwyżką w
wysokości 1.185.737,01 zł, przy planowanym na 2019 rok
deficycie w kwocie 4.083.498,05 zł.
5. Nadwyżka
operacyjna budżetu, liczona jako różnica między dochodami
bieżącymi i wydatkami
bieżącymi, wyniosła 2.125.226,33 zł.
6. Według stanu na 30 czerwca
2019 r. zaciągnięto
zobowiązania finansowe w wysokości 154.000,00
zł, zaplanowane w przychodach budżetu w kwocie
1.462.500,00 zł.
wynoszącego

latach ubiegłych poniesiono 545.585,73 zł,
w
spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych
budżetu.
stanowi 46,24% planowanych rozchodów
zadłużenie
Gminy wynosiło 23.610.954,07 zł, (nie wystąpiły
8. Na koniec okresu sprawozdawczego
dochodów budżetu.
kwota długu stanowiła 29,64% planowanych
Łączna
wymagalne).
zobowiązania
912.864,70 zł.
z odsetkami) poniesiono łącznie
wraz
Na obsługę długu (rozchody budżetu
Skład
kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej.
H. Sporządzono informację o
2 u.f.p. przedmiotowa informacja
że zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt
Orzekający ponownie wskazuje,
nie zawarto
w prognozie. W informacji
ujętych
realizacji
przedsięwzięć
przebieg
obejmować
powinna
& 3 pkt 1 uchwały Rady
na I półrocze, wymaganej przepisem
danych o wielkości zadłużenia Gminy
w
r.
2017
sprawie określenia
0007.XXX.256.2017 z dnia 28 września
Miejskiej w Złotoryi Nr
Złotoryja.
Miejskiej
budżetu
Gminy
za I półrocze
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
co

7. Na

finansowych za pierwsze półrocze
informacje z przebiegu wykonania planów
Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz
w Złotoryi, Złotoryjskiego
2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Złotoryi.
Zdrowotnej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
HI. Przedłożono

-

o

Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną
pod uwagę powyższe,
roku. Wskazuje
budżetu za pierwsze półrocze 2019
o przebiegu wykonania
informacji
przedłożonej
i gospodarności należy do
budżetu
pod względem celowości
że ocena
realizacji
jednocześnie,
stanowiącego.
wyłącznej właściwości organu
1 ustawy o regionalnych izbach
20 ust.
z art.
Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie
w
Wrocławiu
Izby Obrachunkowej we
obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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