REGIONALNA IZBA OBRACHIJNIKT .
UCHWAŁA NR CCLVI.449.2016
W SZCZECINIE
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 20 września 2016 r.
czącej przebiegu wykonania hildi.etu Gminy
w sprawie opinii o informacji clot■
Police za Pierwsze pół rocze 2016 r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
1. Krystyna Goździk — Przewodnicząca
2. Hanna Barańska — Członek
3. Mieczysław Kus — Członek
pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za
pierwsze półrocze 2016 roku.
Uzasadnienie
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za pierwsze półrocze
2016 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31
sierpnia 2016 r.
Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze. zm.), zwanej dalej ustawą, do informacji o przebiegu
wykonania budżetu dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informację o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą
stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Forma i zakres przedłożonych informacji w zasadzie spełniają wymogi określone uchwałą organu stanowiącego na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania
budżetu zgodne są z wielkościami zaplanowanymi w budżecie Gminy oraz wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych za wskazany okres na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Z przedkładanych przez jednostkę dokumentów wynika, iż przebieg wykonania
budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:
%

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
w tym:

Wykonanie
roku poprzedniego

Plan

Wykonanie

wykonania

163 299 406,35 zł

174 849 373,20 zł

96 177 699,72 zl

55,0%

150 787 031,82 zł

165 597 815,20 zł

93 865 777,39 zł

56,7%

12 512 374,53 zł

9 251 558,00 zł

2 311 922,33 zł

25,0%

2
ze sprzedaży majątku

4 100 181,98 zł

3 694 360,00 zł

851 865,57 zł

23,1%

147 519 709,11 zł

187 993 192,93 zł

71 598 720,52 zł

38,1%

131 051 180,11 zł

151 152 719,93 zł

70 001 802,06 zł

46,3%

16 468 529,00 zł

36 840 473,00 zł

1 596 918,46 zł

4,3%

Wynik

15 779 697,24 zł

-13 143 819,73 zi

24 578 979,20 zł

Przychody ogółem

10 964 122,49 zł

14 993 819,73 z1

14 993 819,73 zl

100,0%

wolne środki

10 964 122,49 zł

14 993 819,73 zł

14 993 819,73 zł

100,0%

Rozchody ogólem

11 750 000,00 zl

1 850 000,00 zł

430 000,00 zł

23,2%

11 750 000,00 zł

1 850 000,00 zł

430 000,00 zł

23,2%

Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe

z tego:

z tego:
spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

Kwota długu
Stosunek zadlużenia do dochodów planowanych

22 570 052,00 zi

12,9%

Dane zawarte w przedkładanych dokumentach wskazują na wykonanie budżetu
Gminy za pierwsze półrocze 2016 r. z zachowaniem zasad ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający stwierdził, iż na koniec okresu sprawozdawczego:
1) spełnione zostały wymogi art. 242 ustawy, w myśl którego planowane i wykonane
wydatki bieżące nie mogą być wyższe odpowiednio od planowanych i wykonanych
dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
2) zachowana została relacja określona art. 243 ustawy; planowany na 2016 r. wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 1,58 %, a wskaźnik dopuszczalny:
- obliczony przy uwzględnieniu wartości planowanych na 2015 r. wynosi 9,68 %,
- obliczony przy uwzględnieniu wartości wykonanych w 2015 r. wynosi 12,02 %,
3) ze sprawozdań statystycznych wynikają zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w znikomej wysokości 52 zł, nie występują natomiast przekroczenia planowanych kwot wydatków.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacj i dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych. Skład Orzekający stwierdził jedynie, iż w ww. informacji
wykazano wykonanie dochodów z opłaty produktowej w rozdz. 90020 § 0400, która
w aktualnym stanie prawnym nie stanowi już dochodu gminy, i jeżeli wpływy z nią
związane stanowią rozliczenia z lat ubiegłych powinny być klasyfikowane w rozdz.
75814 § 0970.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do
pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
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