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Uchwała Nr 171/g237/B/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lichnowy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 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 jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Elżbieta Kuzyniak - członek
3. Monika Panc - członek
  
opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lichnowy 
za pierwsze półrocze 2019 roku.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 sierpnia 2019  roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), wpłynęło do 
tutejszej Izby zarządzenie Nr  67/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lichnowy za I półrocze 2019 
roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. 

W wyniku analizy treści informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2019 roku Skład Orzekający stwierdził, że zawiera ona informację o budżecie uchwalonym przez 
Radę Gminy, opis zmian w planowanych dochodach i wydatkach dokonanych w I półroczu 
2019 roku oraz informację o budżecie po zmianach dokonanych w I półroczu 2019 roku. 
Opracowanie zawiera część tabelaryczną i opisową.

W pierwszej kolejności przedstawiono planowane dochody i wydatki ogółem, wynik budżetu, 
przychody i rozchody w I półroczu 2019 roku, następnie realizację planu  dotacji celowych na 
zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  za I półrocze 2019 roku w 
układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i dalej strukturę oraz poziom realizacji dochodów gminy 
według grup i według źródeł ich pochodzenia, w tym  wielkość dochodów uzyskanych ze sprzedaży 
majątku gminy.

Informacja zawiera ponadto m. in.: wykaz zaległości podatkowych i z tytułu opłat na dzień 
30.06.2019 r., wykaz wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych oraz informacje o wysokości 
skutków udzielenia ulg i rozłożenia na raty.
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Wydatki Gminy omówiono według działów klasyfikacji budżetowej ogółem 
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W części tabelarycznej wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono według pełnej 
klasyfikacji budżetowej oraz odrębnie realizację: zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku. Przedstawiono także udzielone z budżetu gminy 
w 2019 roku dotacje podmiotowe, celowe na zadania zlecone do realizacji w drodze umów 
i porozumień, wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 roku związanych z ochroną 
środowiska oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wykonanych na dzień 
30.06.2019 roku. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 
2019-2033 zawiera dane o dokonanych w tym dokumencie zmianach, wykonaniu w I półroczu 2019 
roku  przedsięwzięć inwestycyjnych i limitów na programy oraz omówienie przebiegu ich realizacji. 

Odrębnie omówiono stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku.
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

Gminy Lichnowy, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Lichnowach zawiera zestawienie tabelaryczne przedstawiające przychody 
i koszty tych instytucji, a także opis wykonanych przez nie zadań. 

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:
-  zaplanowane dochody ogółem w wysokości 24.986.704 zł zrealizowano  w 46,6%,
-  zaplanowane dochody bieżące w wysokości 20.281.441 zł zrealizowano w 56,1%, 
-  zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.705.263 zł zrealizowano w 6,0%, 
-  zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 25.768.400 zł zrealizowano  w 42,6%,
-  zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 19.877.996 zł zrealizowano w 53,6% planu, 
-  zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.890.404 zł zrealizowano w 5,4% planu,
-  budżet gminy na koniec I półrocza 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 675.265,56 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 
4.961.620,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 19,86%,
-  dochody bieżące wykonano w kwocie 11.369.007,80 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 
10.654.578,02 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 714.429,78 
zł. 

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
z kwotami planowanymi w budżecie na 2019 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych 
sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach 
przedłożonych tut. Izbie.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta informacja daje obraz wykonania 
budżetu w I półroczu 2019 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


