Uchwała Nr 124/g31 l/B/III/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Brus informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku żart. 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. z2019r.
poz. 869 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1.

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Monika Panc

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brusy za pierwsze
półrocze 2020 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 25 sierpnia 2020 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, do tutejszej Izby wpłynęła Informacja Burmistrza Brus z dnia 25 sierpnia 2020 roku
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu budżetu za I półrocze
2020 roku.
Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej
i części opisowej. W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustalił, że w części obejmującej zestawienia
tabelaryczne ujęto dochody i wydatki, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ze
wskazaniem kwot planu i wykonania, a także procentowego ich wykonania w stosunku do planu.
Następnie zamieszczono informacje o przychodach i rozchodach budżetu w okresie od stycznia
do czerwca 2020 roku. W dalszej części przedstawiono informacje o inwestycjach zrealizowanych
w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku. Do analizy załączono także zestawienia tabelaryczne
zawierające informacje o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. W części opisowej
omówiono dochody i wydatki, z podziałem na bieżące i majątkowe. Ponadto szczegółowo
przedstawiono dochody wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wydatki wg rozdziałów klasyfikacji
budżetowej.
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Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku
przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie
finansowej oraz sytuację finansową gminy.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Kaniowskiego w Brusach przedstawia zestawienie
przychodów, kosztów oraz należności i zobowiązań tej jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku. Na
koniec I półrocza 2020 r. ww. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 83.719.781,37 zł zrealizowano w kwocie
46.209.187,92 zł, tj. w 55,2%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 79.576.348,46 zł zrealizowano w kwocie
45.381.420,07 zł, tj. w 57,0%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.143.432,91 zł zrealizowano w kwocie 827.767,85
zł, tj. w 20,0%,
- zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 91.370.298,37 zł zrealizowano w kwocie 38.374.742,19
zł, tj. w 42,0%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 73.429.268,68 zł zrealizowano w kwocie 36.854.369,70
zł, tj. w 50,2%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17.941.029,69 zł zrealizowano w kwocie
1.520.372,49 zł, tj. w 8,5%,
- budżet gminy na koniec 1 półrocza 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 7.834.445,73 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą
21.680.000,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów stanowią 25,90%,
- wartość udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 608.426,00 zł,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 8.527.050,37 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Burmistrza Brus informacja daje obraz
wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020 r., przedstawione zaś dane pozwalają ustalić poziom
wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej i rodzajach
zadań na dzień 30 czerwca 2020 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brusy za pierwsze półrocze 2020 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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