UCHWALA NR CCCLVH.629.2018

SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 12 wrzesnia 2018 r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Choszczno
za pierwsze potrocze 2018 r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561), Sk-tad Orze-

kajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w skl'adzie:
1. Krystyna Gozdzik - Przewodniczqca
2. Dawid Czesyk - Cztonek
3. Katarzyna Korkus -Cztonek

pozytywnie
opiniuje informacj^ o przebiegu wykonania budzetu Gminy Choszczno za pierwsze
poh-ocze 2018 roku.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze. zm.), zwanej dalej ustawq, informacja o przebiegu
wykonania budzetu Gminy Choszczno za pierwsze poirocze 2018 roku zostate przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania wraz z

informacj^ o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze
po-h-ocze, uwzgl^dniaj^c^ stan naleznosci i zobowi^zan, w tym wymagalnych oraz informacj^ o ksztahowaniu si^ wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu re-

alizacji przedsi^wzi^c.
Forma i zakres przedtozonych informacji speiniaj^ wymogi okreslone uchwal-4
organu stanowi^cego na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W ocenie Skl-adu Orzekajacego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budzetu zgodne s^ z wielkosciami zaplanowanymi w budzecie Gminy oraz wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporz^dzonych za wskazany okres na podstawie rozporz^dzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej oraz rozporzq.dzenia ]VIinistra Finansow z dma 4
marca 2010 r. w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie danych zawartych w przedldadanych Izbie dokumentach Sktad
Orzekaj^cy stwierdzii:, iz na koniec olcresu sprawozdawczego:

1) dochody og6}em wykonane zostaity w 43,8%, a wydatki ogoitem w 42,7% wartosci
planowanych, natomiast dochody biezace - w 48,7%, a wydatki biezqce w 50,9%
wartosci planowanych;

2) nie sp&tniona zosta-ta relacja okreslona przepisem art. 242 ustawy, w mysl ktorego
planowane i wykonane wydatki biez^ce nie mog^ bye wyzsze odpowiednio od planowanych i wykonanych dochodow biez^cych, powi^kszonych o nadwyzk^ budzetow^ i wolne srodki na rachunku biezqcym budzetu - przy czym wymog zachowania tej relacji w zakresie wartosci wykonanych dotyczy konca roku budzetowego,
3) zachowana zostata relacja z art. 243 ustawy, reglamentuj^ca sptat^ zadhizenia, o
ktorym mowa w cyt. przepisie,
4) nie wyst^puj^ zobowi^zania wymagalne ani przekroczenie planowanych kwot wydatkow.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budzetowa zgodnajest z przepisami rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegotowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz^cych
ze zrode-t zagranicznych.

Bior^c powyzsze pod uwag? Sldad Orzekaj^cy postanawiajak na wst^pie.
Od niniejszej opinii Sldadu Orzekaj^cego przysluguje prawo odwo^ania si^ do
pehiego sldadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie
14 dni od datyjej dor^czenia.

Przewodi

ego

