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Uchwała Nr 120/g239/B/III/20

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Liniewo informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 
zm.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca 
2. Roman Fandrejewski - członek
3. Małgorzata Kopowicz - członek
  

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

U Z A S A D N I E N I E

W dniu  5 sierpnia 2020  roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, wpłynęło do tutejszej Izby zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Liniewo z dnia 
4 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych 
jednostek za I półrocze 2020 roku. 

W części opisowej przedstawiono szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów, 
z omówieniem poszczególnych źródeł ich pochodzenia. Następnie przedstawiono stan zaległości 
z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2020 r., wykonanie planu dotacji i subwencji oraz 
informację o stanie zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2020 roku. Realizację planowanych 
wydatków przedstawiono w układzie działów klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem rodzajów 
wykonanych zadań i kwot na nie poniesionych w I półroczu 2020 roku.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem procentowego i kwotowego wykonania 
w stosunku do planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie przedstawia zestawienie przychodów, 
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koszty oraz należności i zobowiązania, opis wykonanych zadań na koniec I półrocza 2020 roku. 
Dołączono również informację opisową z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu 
Budżetowego w Orlu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo latach 
2020-2030 przedstawia szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do 
wykonania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu została opracowana zgodnie z zakresem 
ustalonym przez Radę Gminy w Liniewie w uchwale Nr XLIII/229/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Liniewo za 
I półrocze roku budżetowego.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 27.902.724 zł zrealizowano w 60,0%,

- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 25.459.797 zł zrealizowano w 58%, 

- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.442. 927 zł zrealizowano w 80,2%, 

- zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 26.829.853 zł zrealizowano w 46,1%,

- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.581.996 zł zrealizowano w 47,3% planu, 

- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.247.857 zł zrealizowano w 20,8% planu,

- budżet gminy na koniec I półrocza 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.375.112,10 zł,

- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 
4.454.860,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 15,97%,

- dochody bieżące wykonano w kwocie 14.778.791,85 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 
12.103.308,01 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 2.675.483,84 
zł. 

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta informacja daje obraz wykonania 
budżetu w I półroczu 2020 roku.

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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