
UCHWAŁA Nr III/211/2022

Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 z dnia  30 września 2022 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r, poz. 1668), 
po rozpoznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1.  Radosław Hrychorczuk  - przewodniczący
2.  Bogusław Wenus – członek
3.  Aneta Jakubczak  – członek

                                     uchwala, co następuje:

Opiniuje pozytywnie informację Wójta Gminy Regnów o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2022 roku. 

                                                            Uzasadnienie

Wyrażając opinię dotyczącą oceny przebiegu wykonania budżetu za I półrocze       
2022 r., Skład Orzekający zapoznał się: z przedłożoną przez Wójta informacją opisową o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r., jak również z budżetem i jego 
zmianami, z wieloletnią prognozą finansową i jej zmianami oraz ze sprawozdaniami 
budżetowymi dotyczącymi badanego okresu. 

 W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów 
pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, co następuje:  

1. Badana informacja Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku została 
przedłożona w terminie określonym obowiązującymi przepisami prawa i co do 
zasady odpowiada zakresowi oraz formie ustalonej przez organ stanowiący w 
uchwale, dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. 

2. Analiza porównawcza danych liczbowych zawartych w przedłożonej informacji o 
przebiegu wykonania budżetu z planowanymi wartościami w budżecie na 2022 r. 
oraz z wielkościami wykazanymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych 
za I półrocze 2022 r. wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w 
przedłożonych przez Wójta dokumentach. 
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3. W wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 roku nie stwierdzono realizacji zadań 
nieobjętych planem finansowym, przekroczenia planowanych wydatków oraz 
powstania zobowiązań wymagalnych.  

4. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina wykazuje stan zadłużenia ogółem w 
kwocie 786 450,00 zł, co stanowi 5,19% planu dochodów ogółem budżetu.    

5. Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 6 798 207,33 zł, co stanowi 
44,86% dochodów planowanych na 2022 rok, w tym dochody bieżące wykonano 
w kwocie 6 218 398,33 zł, co stanowi 63,35% dochodów planowanych. a dochody 
majątkowe wykonano w kwocie 579 809,00 zł, co stanowi 10,86% planu.  

6. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 6 329 202,73 zł, tj. na poziomie 
39,43% planowanych na rok 2022, w tym wykonanie wydatków majątkowych 
wyniosło 1 177 717,38 zł, co stanowi 17,09%  założonego planu. 

7. Na koniec I półrocza jednostka wykonała budżet na rok 2022 z nadwyżką w 
wysokości  469 004,60 zł.

8. Z przedłożonej informacji oraz złożonych przez jednostkę sprawozdań wynika, iż 
na dzień 30 czerwca 2022 roku spełniony został wymóg wynikający z art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634). 

9. Stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. - wg. 
sprawozdania Rb-Z – wynosi 786 450,00 zł, 

10.  Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku 
zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych przedłożono również:

• Informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I 
półrocze 2022 r. 

• Informację z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 
I półrocze 2022 r.

Skład Orzekający zauważa, że do informacji o kształtowaniu się WPF za I -sze 
półrocze roku 2022 w lp, Nr 6 wkradł się błąd polegający na tym, że kwota długu została 
wykazana w kwocie 708.900 zł, a powinna być wykazana w kwocie 786.450 zł. 
Rozbieżność ta nie ma istotnego wpływu na ocenę przebiegu wykonania Gminy za I 
półrocze 2022 r. 

Skład dostrzega również, że z budżetu Gminy w badanym okresie zrealizowano 
wydatki dotyczące odsetek, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 4580 na kwotę 
24,32 zł, Skład zauważa jednocześnie, że wysokość odsetek nie przekracza progu 
określonego w przepisie art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289), który 
wyznacza granice odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów przywołanej ustawy. 
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W ocenie Składu przedłożona informacja o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 
2022 roku spełnia wymogi formalno – prawne oraz daje obraz wykonania budżetu za 
opiniowany okres. Opiniowana informacja oparta jest jednak wyłącznie na wynikach 
analizy przedłożonych dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów 
przebiegu wykonania budżetu, tym samym nie może być uważana za równoznaczną z 
wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 
roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o 
regionalnych izbach obrachunkowych służy Wójtowi odwołanie do Kolegium Izby.
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