Uchwała Nr lv188l2020
Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi
z dnia 25 września2020 roku
w sprawie opinii doĘczącel informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art.l3 pkt 4 w z-łłtązkllz art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 puŹdziernka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz.U. z2016 r. poz.561) Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w

Łodzi:

1.Łukasz Szczepanik _ przewodniczący
Z.Bogdan Łągwa
- członek
3.Magdalena Budziarek - członek

uchwala co następuje:

opiniuje się pozytywnie informację z przebiegu wykonania bud:żefu Gminy
Ładzice

zal póŁoczę

20Ż0 roku z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład orzekający rozpatrrył przedłożoną przez Wojta Gminy informację o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku biorąc pod uwagę
następuj ące dokumenty:

przedłożoną przez Wójta Gminy informację opisową z przebiegu
wykonania budzefu Gminy zal półrocze 20Ż0 r.
uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budzefu gminy na rok Ż020
wtaz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budzetu
i w budżecie podejmowanymi w I póhoczu 2020 roku' które zostaĘ
przekazane do Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi,
sprawozdania statystyczne sporządzone za I półrocze Ż020 roku,
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu reaLizacji przedsięwzięó o ktorych mowa
w art. 226 ustawy o finansach publicznych,
informacje z wykonania planu finansowego gminnych insĘrtucji kultury
oraz Samodzielnego zal<ładu opieki zdrowotnej zalpóhocze2020 roku,
wyjaśnieniaWójta Gminy z dnia 14 września 2020 roku.

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawcrych oraz dokumentów
pozostających w rejestrach lzby, Skład orzekający ustalił, że przedłożone
sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzą zastrzeŻeh
z punktu widzenia formalnego.

Wykonanie dochodów budzetu wynosi lŻ.619.638,82 Zł, co stanowi
53,88 % planu, zaśwykonanie wydatków wyniosło Il.495.547 ,68 Zł,

co stanowi 44,72

oń

planu. Skład Orzekający zwraca uwagę na niskie wykonanie
wydatków majątkowych na poziomie 30,47 % oraz brak wykonania
zaplanowanych dochodów majątkowych (0,00%).

Wykonanie wydatkow biezących w I półroczu 2020 roku wyniosło
10.038.3L5,57 zł i nie przekacza wykonanych dochodów biezących, które
stanowią kwotę 12.619.638,82 zł.

Na działalnoŚci bieżącej Gmina wykazała wykonanie nadwyżki dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżki operacyjnej)
w wysokości 2.58I.323,25 Zł, co pozwala przewidywać,
że w wykonaniu budżetu za rok budzetowy dotrzymane będą wymogi
określonew art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dane zawarte w Sprawozdaniu staĘstycznym Rb Z (o stanie zobowiqzań w/g
tytułow dłużnych)wskazują, że na koniec II kwartału 2020 r Gmina posiada
zobowiązania dfugoterminowe w wysokości 2.973.790,00 zł.

Budzet za

I

póhocze 2020 r. wykazuje nadwyzkę budzetowa

I.I24.09I,I4 Zł, wobec planowanego deficytu w

2.282.654,00

w

kwocie
wysokości

zŁ.

organ wykonawcry jstprzedłoĘłIzbie informację o przebiegu wykonania planu
finansowego insĘrtucji kultury oraz Samodzielnego zaL<ładu opieki zdrowotlrej
dla których Gmina Ładzicejest organem załoĘcielskim oraz o ksztahowaniu się
wieloletniej prognozy ftnansowej w tym o realtzacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Z analizy

założeh przyjęĘch w Wieloletlriej Prognozie Finansowej na dzieh 30
czerwca Ż020 r. wynika, że badżet jest obciązony spłatą długu, ale ustalone
wskaźniki dla danego roku nie przel<raczają maksymalnego wskażrika
wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza opinia opartajest wyłącznię na wynikachana|izy przedłożonych przez
Wójta Gminy dokumentów i doĘcry jedynie formalno - prawnych aspektów
przebiegu wykonywania budżetu.
u:ważana za równoznaczną Z wszechstronną oceną
prawidłowościprzebiegu wykonania budzefu w I półrocnt}0ŻD roku.

Nie moze być zatem

od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale słuzy Wojtowi Gminy odwołanie do
pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ.

