Uchwała nr XlV:'H2r'2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przeworno informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Przeworuo za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy' z dnia 2? sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 369) w związku z art. 13 pkt -ﬁli art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 pażdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 561 i z 2016
poz.2S00), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:
- Henryk Kamieniecki - przewodniczący,
- Krystyna Sawicka - członek,
- Ewa Zarzecka _ członek,

wrdﬂjﬁ' opinię oﬂpfnfwą
o przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu przez Wójta Gminy Przewonro
informacji z wykonania budżetu za I półrocze roku 2019

Uzasadnienie
Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia srodków publicznych i ich rozdysponowania (o
symbolu Rh), sporządzonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. oraz w przedłożonej
23 sierpnia 2019 r. przez Wójta Przeworna informacji o przebiegu wykonania budżetu Grniny
Przewomo za I półrocze 2019 roku.

Badając pod względem merytorycznym infomrację o przebiegu wykonania budżetu gminy za l
półrocze 2019 r., Skład Orzekający stwierdza, co następuje:
1. Plan i wykonanie subwencji oraz dotacji celowych jest zgodny z infonnacją złożoną Regionalnej
Izbie Obrachunkowej przez dysponentów środków.
2. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy Przeworno przez Wójta w informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. są zgodne ze sprawozdaniami, przedłożonymi Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

3. W następstwie realizacji za I półrocze 2019 r. dochodów w wysokości 9.59-4.212,46 zł {5l,?8%
planu) i wydatków budżetowych w wysokosci 9.-'4?3.238,09 zł (-14,62% planu), w tym wydatków

majątkowych w wysokości 61.313,02 zł (4,10% planu), budżet gminy zamknął się nadwyżką w
kwocie 1.121.-4?‹=1,3? zł, przy planowanym na 2019 r. deficycie w wysokosci -'=160.000,00 zł.

‹'-'l. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącyrni jest
wielkością dodamią i wynosi l.031.2El2,6? zł, przy planowanej jego wysokości w 2019 r. w
kwocie 4?9.356,22 zł.
5. Gmina na dzień 30 czerwca 2019 r. posiadała zadłużenie w wysokości 3.5Í"`0.9-40,00 zł, co w

stosunku do planowanych na 2019 r. dochodów stanowi 19,27%. Na obsługę długu wydatkowano
kwotę 340.38B,15 zł, co stanowi 1,64% planowanych dochodów. Zobowiązania wyrnagalne nie

wystąpiły.
6. W informacji omówiono przesłanki warunkujące wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
w I półroczu 2019 r. oraz poczyniono odrriesienia do prognozy wykonania budżetu w 1] półroczu.
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2? sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w termin.ie do 31 sierpnia przedstawia

regionalnej izbie obrachunkowej, oprócz infnnnacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze, także informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w
art. 265 pkt 1 tej ustawy. Wójt Przewomo przedstawił infomrację o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2019 r. samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego

2

Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewonrie.
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedłożono informację o
kształtowaniu się Wieloleuuej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań budżetowych oraz informacji przedłożnnej
przez Wójta Przewomo pozylywllie zaopiniował informację o przebiegu wykonania budżetu za I

półrocze 2019 r., wskazując jednocześnie, że ocena realizacji budżetu pod względem celowości i
gospodarrrości nalezy do 'wyłącznej właściwości organu stanowiącego.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegitun Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w tenrrinie

14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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