REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH
Uchwala Nr 10l/2021
Regionałnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia l wrLeśnia 2021 roku

VIII Składu Orzekającego

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania
za I półrocze 2021 r.

budżetu Gminy Suchedniów

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący - Ewa Midura
Członkowie
- Wojciech Czerw
- Zbigniew Rękas
na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. OZ.U. z 2019 poz. 2137), po zbadaniu w dniu 01.09.2021 roku
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2021 roku.
postanawia
zaopiniować pozytywnie
za I pólrocze 2021 roku

informację

o przebiegu

wykonania

budżetu

Gminy

Suchcdniów

Uzasadnienie
Przedmiotowa informacja została rozpatrzona przez
dokumentów będących w posiadaniu RIO w Kielcach y:

Skład Orzekający

przy

wykorzystaniu

- sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
sporządzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. OZ.U.2020 poz. 1564 ze zm.) i rozporządzenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Oz.U.
z 2020 r. poz. 2396)
oraz
- uchwal Rady Miejskiej w Suchedniowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy dotyczących
budżetu podjętych w okresie I półrocza 2021 roku.
W oparciu o powyższe dokumenty ustalono, co następuje:
Przedmiotowa informacja o przebiegu wykonania budżetu za l pólrocze 2021 roku przedłożona
została przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach z zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt l w/w ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. OZ.U z 2021 poz. 305). Analizowane dane zawarte w tej
informacji zgodne są z danymi wykazanymi w w/w sprawozdaniach
a także z w/w uchwałami
Rady Miejskiej w Suchedniowi e oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.
Zaplanowane na 2021 rok na poziomie 67.892.677,48 zł dochody budżetu Gminy Suchedni ów
w I półroczu zrealizowano w kwocie 26.859.950,83 zł, co stanowi 39,56% w stosunku do
dochodów planowanych.
Plan wydatków na 2021 rok po zmianach ustalony w kwocie 77.542.378,24 zł wykonano w
wysokości 27.115.442,15 zł tj. w 34,96% w stosunku do wydatków planowanych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z w/w uchwal Rady
Miejskiej w Suchedniowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy 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 2021 roku
stanowi deficyt budżetu w kwocie 255.491,32 zł przy zakładanym na 2021 rok deficycie w
wysokości 9.649.700,76 zl. Planowane na 2021 r. w kwocie 800.000 zł przychody z kredytów
w I półroczu nie były realizowane. W 100% wykonano natomiast planowane przychody z wolnych
środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy o finansach publicznych w kwocie
2.436.263,69 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 w.w. ustawy o finansach w kwocie 7.923.437,07 zł.
W I półroczu zrealizowane zostały również planowane na 2021 rok rozchody w wysokości 770.000
zł (to jest w 50,99%) przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek
Zobowiązania Gminy Suchedniów według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 roku
zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z wynoszą ogółem 18.210.000 zł. Na dług Gminy Suchedniów
składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Wraz z infom1acją o przebiegu wykonania budżetu przedłożono (nie podlegające zaopiniowaniu)
informacje o: kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, który to obowiązek wynika z art. 266
ust l pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i
Gminy Suchedni ów przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONE
Regio'H'\ln~J l

'"
mgr . "Mirlurb

2

