UchwałaNr 162l g275lB IIII|20
Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej

w Gdańsku

z dnia9 października 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stary Targ informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku
Na podstawie ań. 13 pkt 4 w rwiązlt<ttz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŹdziemlka 1992 r.
o regionalnychizbach obrachunkolvych(tekstjednoliĘ: Dz.U.z20I9 r. poz.2l37) oraz art.266
ust' 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (tekstjednoliĘ: Dz.U.z20I9 r.
poz. 869 zpóżn. zm.) w rwiązku z $ 4 pkt I roryorządzenia Ministra Finansów z dnia3l marca2020
r. w sprawie określenia innych tęrminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz
w zakresie sporządzenia, zafrtierdzenia, udostępnienia iprzekazania do właściwego rejestru,
jednostki lub organu sprawozdańlub informacji (Dz.U. z2020 r' poz. 570)
Skład Orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1.

Alicja Srubkowska

- przewodnicząca

f.

MałgorzataKopowicz

- członek

3.

Monika Panc

- członek

opiniuje pozytywnieinformacjęo przebieguwykonaniabudżetugminy Stary Targza pierwsze
półrocze2020roku.
AZASADNIENIE
W dniu 5 pażdziemlka 2020 roku wpłynęłodo tut. Izby zatządzenieNr 5412020Wójta
Gminy Stary Targ zdnia 10 września2020 roku wsprawie przyjęciainformacji oprzebiegu
wykonania bulżetu Gminy Stary Targ za lpółroczę 2020 roku i informacji o ksztahowaniusię
WieloletniejPrognozyFinansowejGminy StaryTarg.
- wykonaniedochodówi wydatków budzętuprzedstawionow pełnej
W ujęciu tabe|arycznym
szczegółowości
klasyfikacji budzetowej,ze wskazaniemprocentowegoi kwotowego wykonania
jest część
w stosunkudo planu.Uzupełnieniemczęścitabelarycznej
opisowa'w której przedstawiono
wykonanie dochodów i wydatków budzetowych, przebieg rea|izacji poszczególnych zadail
inwesĘcyjnychoraz wartość
środkówfinansowychna nie poniesionych.
PrzedstawionaInformacja o ksŹałtowaniusię Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stary Targ zawiera częśćopisową dotyczącąinformacji na temat rea|izacjiwartościprzyjętych
w wieloletlriej prognozie finansowej oraz informację o przebiegu rea|izacji przedsięwzięć
w I półroczu2020 roku.
Informacjao przebieguwykonania planu finansowegoGminnej Biblioteki Publicznej oraz
Gminnego ośrodkaKultury w Starym Targu zawiera zestawienie tabe|aryczneprzedstawiające
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rodzaj i wysokośó poniesionych wydatków oraz uwzględnia stan należnościi zobowiązah. Ww.
instytucje nie posiadĄ zob owiązafiwymagalnych.
Skład orzekający po zapoznaniu się z przedŁozonąinformacj ą stwierdza, ze:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 35.701.589,50 zł zrea|izowanow kwocie
| zł, tj, w 56,50ń,
20.162.242,5
- zaplanowane dochody biezące w wysokości 29.2I9.06I,55 zł

zrea|izowanow kwocie

zł,tj.w 55,8Yo,
16.299.634,14
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6.482.527,95 zŁ zręalizowano w kwocie
7 zł',tj. w 59,60ń,
3.862.608,3
- zaplanowanewydatki ogółemw wysokości36.432.712,50złzreaIizowanow kwocie 19.506.013'01
zł,tj.w 53,5yo,
- zaplanowanewydatki biezące w wysokości 28.587.777,88 zŁ zrealizowano w kwocie 14.51I,f60,35
zł',tj.w 5I,0oń,
- zaplanowane wydatki

majątkowe w wysokości 7.844.934,62 zł. zrea|izowato w kwocie

zt,tj. w 62,90ń,
4.934.752,66
- budzet gminy na koniec Ipółrocza2020 r. zatkt$' się nadwyzką w kwocie 656.229,50zt,
- zobowiązania budżetu wedtug Ęrtułów dłuznych na koniec lpółrocza 2020 roku wynoszą
II.77,7.362,22 zł ( w tym zobowtązartiawymaga|nę 64.948,80 zł) i w stosunku do planowanych
dochodów stanowią32,990ń,
- nadwyżkaoperacyjnanadzięit3} częrwca2020 r. wyniosła |.128.373,79zł',
Skład orzekający Zwraca uwagę' że niewykorzystane w roku budzetowym 2019 dochody
z tytufu opł'atza wydanie zemtolęit na sprzedaz napojów alkoholowych i opłat za korzystanie
zzęzwo1eh na sprzedaz napojów alkoholowych na\ezy przęznaczyć wroku buÓżetowym 2020 na
wydatki związane zrea\izacją zadah zgodnie zart.I8f ustawy zdnia 26pażdziern1ka 1982 r'
owychowaniu wtrzeźwoŚci iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U'z20I9r.
- zgodnie
poz.f277 zpóżtt,zm.), ewentualnięnadziałaniazwiązanezprzeciwdziaŁaniemcovlD-lg
z art. I5qc ustawy z dnia 2 marca 2O2O r. o szczególnych rcz-łviązantach związanych
zzapobieganiem, przectwdziałaniem irwa|czatiem covid-l9, innych chorób zakażnych otaz

wywołanychnimi sytuacjikryzysowych (Dz. U. poz. 374 zpóżn. zm,),
Zdaniem Składu orzekającego sporządzonaprzez Wójta Gminy Stary Targ informacja daje
obraz wykonania bud:żetugminy w I półroczu 2020 r., przedstawione zaśdane pozr;valająustalió
poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w dztałach klasyfikacji bu&żetowej
i rodzajach zadań na dzień 30 czerwca 20f0 r.
Biorąc pov,ryzsze pod uwagę Skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedŁozonąinformację o przebiegu wykonania budżętu gminy Stary Targ za pierwsze półrocze
20f0 r.

od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Srubkowska
PrzewodniczącaSkładuorzekającego
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