Uchwała Nr 117/g328/B/III/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czarnej Wody informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 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 jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 266 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pózn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za
pierwsze półrocze 2020 roku.
UZASADNIENIE
W dniu 29 lipca 2020 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych wpłynęło do tutejszej Izby Zarządzenie Nr VIII/52/2020 Burmistrza Czarnej Wody
z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czarna Woda za pierwsze półrocze 2020 roku, zawierające również informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku)
oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czarnej Wodzie.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu została opracowana w formie tabelarycznej
i opisowej.
W części tabelarycznej przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem kwotowego i procentowego wykonania w stosunku do planu.
W części opisowej przedstawiono dochody i wydatki z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku,
informację o wysokości posiadanych zobowiązań i należności oraz wykonanie planu finansowego
MZGKiM.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na
lata 2020 - 2031 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć przedstawia szczegółowy
przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2020 roku.
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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
Gminy Czarna Woda zawiera zestawienie tabelaryczne przedstawiające przychody, koszty oraz
należności i zobowiązania tej instytucji oraz dane o stanie należności i zobowiązań na koniec
I półrocza 2020 roku. Na koniec I półrocza 2020 r. instytucja kultury nie posiadała zobowiązań
wymagalnych.
Nadesłane informacje spełniają wymogi zawarte w uchwale Nr XXIII/209/10 Rady Miejskiej
w Czarnej Wodzie z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za pierwsze półrocze.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 16.249.215 zł zrealizowano w 55,4%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 16.097.826 zł zrealizowano w 55,2% ,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 151.389 zł zrealizowano w 79,1%,
- zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 19.923.015 zł zrealizowano w 43,2%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 16.150.264 zł zrealizowano w 49,7% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.772.751 zł zrealizowano w 15,4%,
- budżet gminy na koniec I półrocza 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 400.589,80
zł,
- zobowiązania budżetu z tytułu zaciągnietych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec
I półrocza 2020 roku wynoszą 4.842.141 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą
29,80%,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 8.885.985,13 zł, zaś wydatki bieżące wykonano
w kwocie 8.022.805,71 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła
863.179,42 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Burmistrza informacja daje obraz
wykonania budżetu w I półroczu 2020 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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