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Elokttmicznio podpblny przez:
Nie]: śrubkowaka
dnia 8 wminlu 2021 r.

Uchwała Nr ]

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza” Miasta
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

i Gminy

Sztum

informacji

Na podstawie art. 13 pkt 4 wzwiązku 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. 2202] r.
poz. 305 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

].

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Monika Panc

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sztum za pierwsze
półrocze 2021 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 30 sierpnia 2021 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, wpłynęło do tutejszej Izby zarządzenie nr 85.202] Burmistrza Miasta iGminy Sztum
z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta iGminy Sztum za Ipółrocze 2021 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za Ipółrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
W wyniku analizy treści informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ipółrocze 2021 roku
Skład Orzekający stwierdził, że w części opisowej przedstawiono dane dotyczące uchwalonego
budżetu, jego zmian dokonanych w I półroczu 2021 roku, jak również plan iwykonanie według
stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku. Następnie dochody wyszczególniono według działów
klasyfikacji budżetowej igłównych źródeł ich pochodzenia, natomiast wydatki według działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.
W części tabelarycznej dochody iwydatki przedstawiono według działów irozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w ujęciu kwotowym iprocentowym.
Informacja zawiera ponadto rn. in.: wykonanie dotacji iwydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej iinnych zadań zleconych ustawami, wykonanie przychodów
irozchodów budżetu, wykaz udzielonych z budżetu dotacji, wykonanie wydatków inwestycyjnych
oraz zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. Uwzględniono ponadto wykonanie dochodów
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gromadzonych

na wydzielonym

rachunku bankowym

i wydatków

oświatowych

jednostek

budżetowych nimi finansowanych.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Sztum przedstawia
szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w I półroczu
2021 roku.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sztumskiego Centrum Kultury
zawiera zestawienie tabelaryczne przedstawiające przychody, koszty oraz należności i zobowiązania
tej instytucji na koniec I półrocza 2021 roku, jak również opis wykonanych zadań. Instytucja kultury
na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 86.192.090,00 zł zrealizowano w kwocie
49.995.652,71 zł, tj. w 58,0%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 82.686.424,00 zł zrealizowano w kwocie
47.578.262,04 zł, tj. w 57,5%,
-

zaplanowane

dochody

majątkowe

2.417.390,67 zł, tj. w 69,0%,
- zaplanowane wydatki ogółem

w wysokości

w wysokości

3.505 .666,00

100.720.l46,00

zł

zrealizowano w kwocie

zł

zrealizowano w kwocie

40.633.388,68 zł, tj. w 40,3%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 83.396.915,00 zł zrealizowano w kwocie 40.228.616,15
zł, tj. w 48,2%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości l7.323.23l,00 zł zrealizowano w kwocie 404.772,53
zł, tj. w 2,3%,

- budżet gminy na koniec I półrocza 2021 r. zamknął się nadwyżkę w kwocie 9.362.264,03 zł,
- gmina nie posiada zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 roku,
~ nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 7.349.645,89 zł.
›
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
informacja daje obraz wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021 r., przedstawione zaś dane
pozwalają ustalić poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji
budżetowej i rodzajów zadań na dzień 30 czerwca 2021 r.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sztum 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.

Alicja Śrubkowska
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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