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Pan 

Tadeusz Sułek 

Wójt Gminy 

Złota 

W załączeniu pisma przekazuję  uchwalę  II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I 
półrocze 2021 roku. 

I
ul. Ta rgowa 18, 25-520 Kielce 
tel. 41 36 01 600 

kielce@rio.gov.pl  



REGIONAINA IZBA OBRACHUNKOWA 
W KIELCACH 

Uchwała Nr 108/2021 
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 24 sierpnia 2021 roku 

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za 
I półrocze 2021 roku 

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 
Wojciech Czerw 	- przewodniczący, 
Monika Dębowska-Soltyk - członek 
Ireneusz Piasecki 	- członek 

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn.zm.), po zbadaniu 
w dniu 24 sierpnia 2021 roku Informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Złota za I półrocze 2021 roku 

postanawia 

zaopiniować  pozytywnie przedłożoną  Informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Złota za I półrocze 2021 roku. 

Uzasadnienie 

Informacja Wójta Gminy Złota o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 
2021 roku: 

opracowana została przez właściwy organ w szczegółowości wynikającej z art. 266 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

przedłożona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

rozpatrzona została przez Skład Orzekający przy wykorzystaniu dokumentów 
będących w posiadaniu RIO w Kielcach, tj. sprawozdawczości budżetowej za okres od 
początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku sporządzonej na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1564 z późn.zm.) oraz uchwal Rady i zarządzeń  Wójta w zakresie budżetu 
podjętych w okresie I półrocza 2021 roku. 

W oparciu o powyższe dokumenty II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach ustalił, co następuje: 

Wykazane w Informacji wielkości zgodne są  z przedłożonymi sprawozdaniami 
uchwałami budżetowymi Rady i zarządzeniami Wójta. 

Na dzień  30 czerwca 2021 roku budżet Gminy po stronie planu wynosi: 
— dochodów—kwotę  20.418.486,75 zł  



wydatków — kwotę  20.778.806,82 zł  
przychodów — kwotę  984.660,07 zł  
rozchodów — kwotę  624.340,00 zł  

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się  
następująco: 

dochody — 10.496.960,00 zł, co stanowi 51,4 % planowanych dochodów w tym 
strukturalnie dochody własne stanowią  27,11 %, subwencje 39,09 %, dotacje 33,78 
%. 
wydatki — 8.126.010,70 zł  co stanowi 39,1 % planowanych wydatków. 
przychody zrealizowano w wysokości 1.078.694,49 zł  
rozchody zrealizowano w wysokości 316.170,00 zł. 

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w I półroczu 2021 
roku stanowi nadwyżkę  budżetową  w kwocie 2.370.949,30 zł  przy planowanym deficycie 
360.320,07 zł. Z zapisów w informacji nie wynika, że mogą  wystąpić  zagrożenia wykonania 
planu dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego. Wykonane w I półroczu 2021 roku 
dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące. 

Zawarte w przedmiotowej Informacji dane liczbowe dotyczące podstawowych wielkości 
w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu zachowują  
wzajemną  zgodność. 

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał  
Rady i zarządzeń  Wójta nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków budżetowych. 
Oznacza to, że dokonywane były zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

W informacji ustosunkowano się  do zagadnienia egzekucji zaległości podatkowych. 

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych 
na koniec II kwartału 2021 roku wynika, iż  Gmina posiada zobowiązania wg. tytułów 
dłużnych w wysokości 4.564.180,27 zł  dotyczące zaciągniętych kredytu i pożyczki. Gmina nie 
posiada zobowiązań  wymagalnych. Stan należności wymagalnych według sprawozdania Rb-N 
na dzień  30 czerwca 2021 roku wynosił  874.863,46 zł. 

Gmina złożyła informację  o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej 
przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku zawiera 
omówienie dochodów i wydatków budżetu Gminy. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. 

Pouczenie 
Od niniejszej opinii przysługuje Wójtowi Gminy Złota prawo wniesienia odwołania do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Przewodniczący Składu 
Orzekającego 

Kolegium 
egionalnej Izby Obrachunkowej 

311 Kt..k 

mgr Weifeieek Czerw 
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