
 
Uchwała Nr Os.331.2019 

  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
 z dnia 23 września 2019 roku 

 
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stary Lubotyń 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 r. 
 
 
Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) 
 
Skład Orzekający w składzie : 
Przewodnicząca - Jolanta Białobrzewska  
Członkowie        - Wojciech Tarnowski 
                           - Maciej Maurycy Dąbrowski     
 
przedłożoną informację opiniuje w sposób następujący: 
 
 

§ 1. 
Wydaje pozytywną opinię. 

 
 

§ 2. 
 
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

Uzasadnienie 
 
W dniu 27 sierpnia 2019 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za pierwsze 
półrocze 2019 r.  
Informacja zawiera podstawowe dane wymagane uchwałą Nr XXXVII/188/10 Rady 
Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku 
budżetowego. 
Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. przedłożono również informacje za ten okres: 
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć,  
- o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej. 



 
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian 
przewidywał plan dochodów w wysokości 18.212.978,96 zł. Dochody Gminy 
wykonano w kwocie 9.657.781,35 zł, co stanowi 53,0 % planu, z tego: 
− dochody bieżące zostały zrealizowane w 52,8 % planu, 
− dochody majątkowe wykonano w 69,8 % planu. 
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian 
przewidywał realizację wydatków w wysokości 18.276.593,82 zł. Wydatki ogółem 
wykonano w kwocie 9.186.277,59 zł, co stanowi 50,3 % planu. Wydatki bieżące 
zrealizowane zostały na poziomie 50,2 % planu. 
Wydatki majątkowe wykonano w 50,7 % wielkości planowanej.  
Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w  
wysokości 30.200,00 zł, co stanowi 37,5 % planu. 
Na koniec I półrocza wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych 
wydatków bieżących o 1.394.400,84 zł. 
Stan należności wymagalnych stanowił kwotę 334.261,98 zł. 
Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
Łączna kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wyniosła 3.726.196,00 zł. 
W pierwszym półroczu 2019 r. spłacono 447.550,91 zł rat kredytów i pożyczek 
długoterminowych wraz z należnymi odsetkami na planowaną w tym roku kwotę spłat 
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.116.032,00 zł. 
Relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do 
planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych została zachowana. 
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Stary Lubotyń 
otrzymała dotacje w kwocie 3.261.303,98 zł, które wydatkowała w wysokości 
3.234.336,44 zł. 
 
Skład Orzekający stwierdził pewne rozbieżności pomiędzy złożoną informacją a 
sprawozdaniem Rb-50 obejmującymi okres sprawozdawczy od początku roku do 30 
czerwca 2019 roku, mianowicie: 

1. Na str. 20 informacji w „Zestawieniu tabelarycznym wykonania planu 
wydatków – zadania zlecone” w dz. 852 w wydatkach planowanych wystąpiła 
kwota 19.800,00 zł a w wydatkach wykonanych 11.411,00 zł natomiast w 
sprawozdaniu Rb-50 za II kwartał w tej podziałce klasyfikacji budżetowej 
wydatki planowane wynoszą 10.800,00 zł a wydatki wykonane 5.400,00 zł.  

2. Na str. 20 informacji w „Zestawieniu tabelarycznym wykonania planu 
wydatków – zadania zlecone” w dz. 855 w wydatkach planowanych na 
realizację zadań zleconych wpisano kwotę 5.212.226,00 zł a wydatków 
wykonanych kwotę 2.633.815,46 zł natomiast w sprawozdaniu Rb-50 za II 
kwartał w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatki planowane wynoszą 
5.221.226,00 zł a wydatki wykonane 2.639.826,46 zł.  
  

 
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający uchwalił jak w sentencji. 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego:
   


