Elektronicznie podpisany przez:
Bogdan Łągwa; RIO w Łodzi
dnia 15 września 2021 r.

Uchwała Nr II/181/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi
z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 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
(Dz.U z 2019 roku poz.2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi:
1. Bogdan Łągwa
2. Łukasz Szczepanik
3. Iwona Kopczyńska

– przewodniczący
– członek
– członek
uchwala co następuje:

Opiniuje się pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku.
Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną, stosownie do art. 266 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021
r. poz. 305), przez Burmistrza Opoczna informację o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku biorąc pod uwagę
następujące dokumenty:
 informację opisową z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2021 r. wraz z wyjaśnieniami z dnia 3 września 2021 r.,
 uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Opoczno na 2021 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami
dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w I
półroczu 2021 roku, które zostały przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi,
 sprawozdania statystyczne sporządzone za I półrocze 2021 roku,
 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa
w art.226 ustawy o finansach publicznych,

 informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji
kultury za I półrocze 2021 r.
W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz
dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił,
że przedłożone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe
nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia formalnego.
Wykonanie dochodów budżetu wynosi 102.561.488 zł 67 gr , co stanowi
52,90 % planu, zaś wykonanie wydatków wyniosło 88.653.136 zł 56 gr,
co stanowi 41,05 % planu.
Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku wyniosło
81.273.717 zł 81 gr i nie przekracza wykonanych dochodów bieżących,
które stanowią kwotę 86.856.910 zł 02 gr.
Na działalności bieżącej Gmina wykazała wykonanie nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżki operacyjnej)
w wysokości 5.583.192 zł 21 gr, co pozwala przewidywać, że w
wykonaniu budżetu za rok budżetowy dotrzymane będą wymogi
określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Dane zawarte w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (o stanie zobowiązań
w/g tytułów dłużnych) wskazują, że na koniec II kwartału 2021 r Gmina
posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 46.957.304,38 zł .
Budżet za I półrocze 2021 r. wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie
13.908.352 zł 11 gr. Na koniec roku zaplanowano deficyt w wysokości
22.083.458 zł 30 gr.
Organ wykonawczy jst przedłożył Izbie informację
o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury dla której Gmina
Opoczno jest organem założycielskim oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć, o
których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.
Z analizy założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na dzień 30 czerwca 2021 r. wynika, że budżet jest obciążony spłatą
długu, ale ustalone wskaźniki dla danego roku nie przekraczają
maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy
przedłożonych przez Burmistrza Opoczna dokumentów i dotyczy jedynie
formalno – prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu.

Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną
prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2021 roku.
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy Burmistrzowi odwołanie
do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały.

