
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
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ul. Mariacka 1,27-600 Sandomierz

Uchwała Nr 117/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 
roku

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca - Iwona Kudła
Członkowie - Monika Dębowska-Sołtyk

- EwaMidura
na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), po zbadaniu w dniu 24 września 
2020 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik I półrocze 2020 roku

postanawia
wydać pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Uzasadnienie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku sporządzona 
została na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), wraz z informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w 
art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacją o przebiegu wykonania planu 
finansowego jednostki, który to obowiązek wynika z art. 265 pkt 1 w związku z art. 266 ust.l pkt 3 
w/w ustawy. Informacje powyższe zostały sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem 
terminu przedłożenia.

Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne, sporządzone i podpisane 
zostały przez właściwy organ oraz przekazane z zachowaniem ustalonych terminów.
Wykazane w sprawozdaniach wielkości zgodne są z przedłożonymi uchwałami budżetowymi Rady 
oraz Zarządzeniami Wójta.

W uchwale budżetowej Gminy, według stanu na 30 czerwca 2020 roku, zapewniono 
przestrzeganie zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane na poziomie 24.709.286,96 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w 
kwocie 12.453.784,22 zł, co stanowi 50,40 % w stosunku do dochodów planowanych.

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 25.288.573,71 zł wykonano w wysokości 
10.516.469,51 zł, tj. 41,58 % w stosunku do wydatków planowanych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady 
Gminy oraz Zarządzeń Wójta nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków





budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2020 roku 
stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.937.314,71 zł przy planowanym deficycie w wysokości 
579.286,75 zł.

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020 roku, zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 5.500.602,93 zł i są to zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek długoterminowych.
Nadmienić należy, iż stosownie do zapisów art. 15 zoc ust. 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 
374, 567, 568, 695, 875), wprowadzonych ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID- 
19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID- 
19 ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1086) „w trakcie roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki
samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80 % planowanych w danym 
roku budżetowym dochodów tej jednostki. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 15 zoc ust. 1 w/w 
ustawy na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu j.s.t. nie może przekroczyć 80 % 
wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 
2019 roku zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianach w zakresie planowanych i 
wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Z wieloletniej prognozy finansowej 
wynika, że spłata zadłużenia planowana w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z 
art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wielkości w zakresie realizacji przedsięwzięć za I 
półrocze wskazane w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” są zgodne z danymi 
wykazanymi w WPF.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera dane 
zgodne z informacją za I półrocze w zakresie planowanych i otrzymanych dotacji podmiotowych z 
budżetu gminy, ponadto uwzględnione zostały w szczególności stan należności i zobowiązań, w 
tym wymagalnych.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy 
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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