U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-390/22
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 7 września 2022 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2022 roku.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Joanna Godzwon
Janusz Facon
Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1668], w związku z art, 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późrt. zm.J

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Burmistrza Pisza informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2022 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła
informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz, informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury.
Informacje powyższe przedstawione zostały przez Burmistrza Pisza Zarządzeniem Nr 182/22
z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Pisz za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2025 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości
uchwały budżetowej.
Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany
wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza Pisza podjętych w trakcie roku budżetowego.
W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami,
wyliczając ich wskaźnik procentowy.
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Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 58,17% ustalonego planu dochodów po zmianach.
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 38,62% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki
bieżące wyniosły 50,50% planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 5,82% planu po zmianach.
W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące
wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r.
Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Gminie Pisz zobowiązania nie wystąpiły.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Gminie Pisz w latach 2022 - 2025, czyli w latach
spłaty zadłużenia, spełniony jest limit ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu
terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy
o finansach publicznych.
Przesłane materiały zawierają także informacje z wykonania przychodów i kosztów Muzeum
Ziemi Piskiej, Piskiego Domu Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu za pierwsze
półrocze 2022 r. Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2022 r. Muzeum Ziemi Piskiej posiada
należności w kwocie 600,00 zł, stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 6.188,16 zł. Piski Dom
Kultury posiada należności w wysokości 2.695,00 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły
51.601,92 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu nie posiada należności, natomiast
zobowiązania niewymagalne wynoszą 562,61 zł.
Skład Orzekający stwierdza, że w wyniku badania przedłożonych materiałów, dane liczbowe,
przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości.
Sporządzona informacja umożliwia ocenę wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze
2022 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu
14 dni od daty jej doręczenia.
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