Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Kopowicz
dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr 149/g286/B/II/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Trzebielino informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 305 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Małgorzata Kopowicz

- przewodnicząca

2.

Monika Panc

- członek

3.

Katarzyna Renke

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebielino za pierwsze
półrocze 2021 roku.
UZASADNIENIE
W dniu 23 sierpnia 2021 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, wpłynęło do tutejszej Izby zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia
23 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2021 roku w
tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Informacja została przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej.
W części opisowej przedłożonej informacji, w pierwszej kolejności, przedstawiono dane
dotyczące pierwotnie uchwalonego budżetu na 2021 rok, dokonane zmiany planu budżetu
w I półroczu 2021 roku, a następnie szczegółowo przedstawiono realizację dochodów i wydatków
budżetu gminy Trzebielino według działów klasyfikacji budżetowej, z podaniem kwot oraz
procentowych wskaźników wykonania w stosunku do planu.
W ujęciu tabelarycznym zaprezentowano plan oraz wykonanie dochodów i wydatków
budżetu, w podziale na bieżące i majątkowe. Następnie szczegółowo przedstawiono wykonanie
dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki
budżetu przedstawiono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Dodatkowo przedstawiono również m. in.
stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku z poszczególnych tytułów dłużnych,
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szczegółową realizację wydatków majątkowych budżetu w I półroczu 2021 roku, a także realizację
udzielonych dotacji z budżetu gminy oraz wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych
gminy.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino
przedstawia plan i wykonanie głównych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz
szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2021
roku.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
gminy Trzebielino, tj. Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie zawiera zestawienie
tabelaryczne przedstawiające przychody, koszty oraz należności i zobowiązania tej instytucji na
koniec I półrocza 2021 roku.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:
• zaplanowane dochody budżetu ogółem w wysokości 22.655.503,30 zł wykonano w kwocie
14.025.066,52 zł, tj. 61,9% planu,
• dochody bieżące zaplanowane w wysokości 22.366.301,90 zł zrealizowano w kwocie
13.000.854,75 zł, tj. 58,1% planu,
• dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 289.201,40 zł zrealizowano w kwocie
1.024.211,77 zł, tj. 354,2 % planu,
• zaplanowane wydatki budżetu ogółem w wysokości 26.969.629,30 zł wykonano w kwocie
12.430.558,82 zł, tj. 46,1% planu,
• wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.185.593,65 zł zrealizowano w kwocie
11.392.284,55 zł, tj. 53,8% planu,
• wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.784.035,65 zł zrealizowano w kwocie
1.038.274,27 zł, tj. 18,0% planu,
• budżet gminy na koniec I półrocza 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie
1.594.507,70 zł,
• zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec II kwartału 2021 roku wynoszą
2.394.486,00 zł, co stanowi w stosunku do planowanych dochodów 10,57%,
• nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 1.608.570,20 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta Gminy Trzebielino informacja daje
obraz wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021 r., przedstawione zaś dane pozwalają dokładnie
ustalić poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej
i rodzajów zadań na dzień 30 czerwca 2021 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebielino za pierwsze półrocze
2021 r.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Małgorzata Kopowicz
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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