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Uchwała nr XIII/78/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Głuszycy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

1) Ewelina Kruk-Florkowska — przewodnicząca,
2) Ewa Pudło — członek,
3) Marek Głód — członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonej przez Burmistrza Głuszycy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych 
w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania 
o symbolu „Rb” sporządzonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r. oraz w przedłożonej 
2 września 2022 r. przez Burmistrza Głuszycy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2022 r.

Badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2022 r., Skład Orzekający stwierdza, że:

1. Dane liczbowe prezentowane Radzie Miejskiej przez Burmistrza w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2022 r. są co do zasady zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi przedłożonymi 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ogółem 21.195.567,91 zł co stanowi 36,24% planu, z tego:

- dochody bieżące 20.360.709,31 zł (54,50%),

- dochody majątkowe 834.858,60 zł (3,95%), w tym ze sprzedaży majątku 36.042,24 zł (1,90%),

b) wydatki ogółem 22.884.675,29 zł, co stanowi 34,65% planu, z tego:

- wydatki bieżące 20.886.119,60 zł (54,96%),

- wydatki majątkowe 1.998.555,69 zł (7,13%).

W wyniku realizacji dochodów w 36,24% i wydatków w 34,65% wielkości planowanych za I półrocze 
2022 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.689.107,38 zł, przy planowanym w wysokości 
7.563.063,22 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę miedzy dochodami i wydatkami bieżącymi 
jest wielkością ujemną i wynosi 525.410,29 zł, przy planowanej jego wysokości ujemnej 648.502,68 zł 
równoważonej przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 u.f.p.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7,13%, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 8,73%.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w I półroczu 2022 r. otrzymano 
środki finansowe w kwocie 1.520.411,86 zł, które zaplanowano w kwocie 5.734.572,05 zł, natomiast 
wydatkowano 2.193.385,18 zł (plan 5.724.338,07 zł).
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W informacji nie odniesiono się do niskich dochodów ze sprzedaży majątku, które wykonano w kwocie 
36.042,24 zł przy planie 1.900.000,00 zł.

3. Zadłużenie gminy wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 
wyniosło 14.727.350,00 złi  stanowi 25,18% planowanych dochodów (kredyty i emisja obligacji 
komunalnych). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu br. gmina dokonała wykupu obligacji w kwocie 70.000,00 zł (5,07% planu).

Łączna kwota środków przeznaczonych w I półroczu 2022 r. na obsługę długu wyniosła 376.836,70 zł.

4. Według sprawozdania Rb-N należności wymagalne wynoszą 9.851.817,91 zł. Skład Orzekający zwraca 
uwagę na konieczność podejmowania działań zmierzających do dochodzenia należności z uwagi na ich 
wzrost, bowiem w latach 2019 - 2021 wynosiły one odpowiednio  9.100.420,51 zł,  9.078.450,29 zł 
i 9.509.652,84 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 50,79% poniesiono 
na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
zwalczania narkomanii (dochody – 154.109,02 zł, wydatki – 78.272,93 zł).

6. Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.446,64 zł zostały przeznaczone na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

7. W informacji zamieszczono wielkości dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 
zrealizowano w kwocie 1.127.162,04 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 981.672,83 zł.

8. Przedstawiono realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz informację o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

9. W informacji przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonego 
rachunku dochodów jednostek oświatowych.

10. Przedstawiono dane dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
 Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, obejmującą działalność obiektów sportowych, 
uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Skład Orzekający po dokonaniu analizy przedłożonych materiałów zaopiniował pozytywnie z uwagami 
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wskazując, że ocena realizacji 
zaplanowanych środków publicznych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości 
organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały.

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego

Ewelina Kruk-Florkowska


		2022-09-13T08:22:27+0200
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




