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Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 7 września f02| r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stary Targ informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie ań. 13 pkt 4 wzwiązku zart.|9 ust.2 ustawy zdnia7 paździemika 1992 r.
oregionalnycl't izbacl't obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.Ll.zZ0l9 r. poz.Zl37) oraz art.266
ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2OO9 r. ofinansach publicznych (tekst jednolity: Dz.rJ.z202l r.
poz.305 zpożn. zm.),

Skład orzekający Regionalnej tzby obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

Elektronicznie pDdpisany puez

Alicia Srubkowska

dnia 7 wŻeśnia 2021 r '

l. Alicja Śrubkowska

2. Monika Panc

3. Anna Patyk

- przewodnicząca
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stary Targ zapierwsze
półrocze 202l roku.

UZASADNIENIE

Wdniu 3l sierpnia 202l roku, tj. wterminie określonym wart'266 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, wpłynęło do tutejszej lzby zarządzęnię nr 45l2OfI Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 30 sierpnia 202l roku w sprawie informacji o przebiegu r,vykonania budżetu Gminy Stary
Targ za I półrocze 2027 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Informacje przedstawiono w formie opisowej i taberarycznej.
W ujęciu tabe\arycznym - wykonanie dochodów i wydatków budzetu przedstawiono w pełnej

szczegółowoŚci klasyfikacji budżetowej, zę wskazaniem procentowego i kwotowego wykonania
w stosunku do planu. Uzupełnieniem części tabelarycznej jest część opisowa' w ktÓrej przedstawiono
wykonanie dochodów wedfug działów irozdziałÓw klasyfikacji budżetowej zę wskazaniem źródeł
i kwot poszczególnych dochodów i wydatków budzetowych według działów irozdziałow
klasyfikacji budżetowej z opisaniem zadań i kwot na nie poniesionych, przychody irozchody
zrea|izowane w I półroczu 20?t roku, przebieg wykonania dotacji celowych d,oĘczących zadail
zleconych z zakresu administracji rządowej.

Przedstawiona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stary
Targ zawiera częśó opisową doĘczącą informacji na temat realizacji wartości przyjętych
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w wieloletniej prognozie finansowej oraz informację o przebiegu realrizacjt przedsięwzięć

w I półroczu 202l roku'
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz

Gminnego oŚrodka Kultury w Starym Targu zawlęra zestawięnie tabe|aryczne przedstawiające

rodzaj i wysokość poniesionych wydatków oraz uwzg|ędnia stan należności i zobowiązań. Ww.

instytucj e nie po s iadaĘ zob ow tązań wymagalnych.
Skład orzekający po zapoznaniu się zprzedltozoną informacją stwierdza, ze na dzień

30 czerwca 2021 roku:
- zaplanowane dochody budżetu ogółem w wysokości33.949.693,87 złzrea|izowano w 58,5%o,
- zaplanowane dochody btezące w wysokoŚci32.367.672,87 złzręa|izowano w 57,2Yo,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.582'02|,00 zł zrea|izowano w 83,70ń,
. zap|anowane wydatki budżetu ogółem w wysokości 33.328.653 ,87 zł zreal'izowano w 47 ,5oń,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości3I,495.763,87 zt zrea|izowano w 48,50ń,
- zap|anowane wydatki majątkowe w wysokoŚci l.832.890,00 zł zręa|izowano w f9,8oń,
- budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 4.0f6.890,98 zł,
- zobowiązania budżetu wedfug tytułów dtużnych (w tym zobÓwiązania wymaga|nę |5f '235,89 zł)

wynoszą I0.33I.07f,08 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą30,43oń,
- dochody bieżące wykonano w kwocię I8.5f9.022,45 zt, wydatki bteżące wykonano w kwocie

l5.28l.384,40 zł., zatem nadwyzka operacyjna wyniosła 3.247.638,05 zł'
Zdaniem Składu orzekającego sporządzonapIzez Wójta Gminy Stary Targ informacja daje

obraz wykonania budżetu gminy w I półroczu f0f1 r.' przedstawione zaś dane pozwa|ają ustalió
poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w dzialtach klasyfikacji budzetowej
i rodzajach zadah.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłozonq informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stary Targ za pierwsze pótrocze

2021 roku.

od niniejszej uchwĄ sfuży odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej

w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Sktadu orzekaj ącego
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