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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkcw wwiPY Gdańsku 
2019 „04 1 0 z dnia 9 kwietnia 2919 r. 
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ność ZAŁ. ... .... ... .... 

w sprawie. opinii o sprawowaniu z wykonania budżetu Gminy-› @@@-aware . - ' 
z informacją o stanie mieni-a_kOmunalnego i objaśnieniami 

Na podstawie art. 13— pkt ”5 wzwiązk-u z art. 19 ust. 2 ustaWy zdnia. 7 października 1992. r. 
'o. regionalnych izbach” obrachunkowyCh (tekst jedn.-'; Dz. U.. z 92016 r. poz. 561 z~~późn. zm.) po 

rozpatrzeniu przedłożonego prZez Wójta Gminy Lichnowy sprawozdania z "wykonania budżetu za 
2018 rok 

Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku,. w osobach: 

11. Alicja Śrubkowska —- przewo=dni02ąca 

2 Marian Kujawski _ ogonek 
3. Mo'nika Pane" - członek 

opiniuje pozy-tywnie sprawozdanie- z Wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2018 rok wraz 
z informacją o: stanie.. mienia komunalnego i objaśnieniami. 

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

W dniu 28 marca 2019; r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku 
zarządzenie Nr. 24/2019 Wójta- Gininy Lichnowy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia 
"sprawozdania :'zwykonania budżetu gminy Lichnowy za 20183 rok, tj. W'terminie określonym. Wart. 
267 ust. 3 ustawy z dnia- 27 sierpnia 2009 ri. o finansach publicznych (Dz.U. 2.2017 r. poz. 2077 
z późn-. zm.). P'owyżsZym zarządzeniem przyjęto równiez infonnację- ostanie mienia kom-analnego. 
Gminy Lichnowy. 

Sprawozdanie. opracowano W fOrm-ie opisowej i tabelarycznej. 
W części opisowej Sprawozdania przedstawiono dane o budżecie uchwalonym przez Radę 

Gminy oraz jego zmianach Wprowadzonych w ciągu roku. Nasctępnie omówiono wykonanie 
dochodów i wydatków w poszczególnych. dZi-ałaCh klasyfikacji. budżetOWej. 

Uzupełnieniem części opisowej są zestawienia tabelaryczne, W których zawarto dane: 
z wykonania: planowanych dochodów budżetowych (w pełnej" szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej), wydatków (wg. działów i rozdziałów — z podziałem na ”Wydatki bieżące i" majątkowe), 
wykonanie przychodów irozchodów budżetu za 2018; rok, dochodów iwydatków związanych 
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji. ”rządowej i. innych zadań zleconych, dotacji 
'p'odmiowwych, wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonyWanych na. podstawie 
umów lub porozumień. między jednostkami samorządu terytorialnego za 20181 r. 
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Alicja Śru'bkowska 

Przewodnicząca ”Składu. Orzekającego 
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