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Uchwała Nr S.O.VI.422.11.2021 

Składu Orzekającego  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie 

z dnia 9 września 2021 r. 

 

dotyczy:  zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Pałecznica za I półrocze 2021 roku. 

 

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia  

7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2137) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie w osobach: 

 

Katarzyna Keppert     -   przewodnicząca 

Piotr Józefczyk           -  członek składu 

Jolanta Nowakowska  -  członek składu 

 

postanowił: 

 

p o z y t y w n i e   z a o p i n i o w a ć  - przedłożoną przez Wójta Gminy Pałecznica– 

informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pałecznica za pierwsze 

półrocze 2021 roku. 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z przywołanymi we wstępie przepisami ustawowymi, przedmiotem 

niniejszej opinii jest ocena poprawności informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Pałecznica za pierwsze półrocze 2021 roku, jak również ocena legalności 

ujawnionych w niej procesów finansowych oraz poziomu wykonania obowiązkowych 

zadań własnych i realizowanych zadań rządowych .  

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wydając 

opinię (jak w sentencji) oparł się na danych zawartych w: 

• przedłożonej Regionalnej Izie Obrachunkowej w Krakowie w dniu 31 

sierpnia 2021 r. - informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2021 roku (o której mowa w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305  

z późn. zm.) – określanej dalej: „informacją półroczną”;  

• złożonych sprawozdaniach budżetowych – typu „Rb”, o których mowa  

w art. 41 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy o finansach publicznych  

- opracowanych według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1564 z późn.zm.); 

• sprawozdaniach opracowanych zgodnie rozporządzeniem Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396). 
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Odnosząc się w tak, jak powyżej określonym zakresie, do przedłożonej 

informacji półrocznej, a także sprawozdań „Rb” - Skład Orzekający Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdził, co następuje: 

I. Przedłożona informacja półroczna pokrywa się z odpowiednimi wielkościami 

"planu" i "wykonania" wykazywanymi w sprawozdaniach budżetowych. 

Dane te odpowiadają budżetowi wynikającemu z uchwał Rady i zarządzeń 

Wójta  podjętych w I półroczu 2021 roku.  

II. Analiza wymienionych we wstępie dokumentów wskazuje, że dochody 

budżetu wykonano w 41,39 %, a wydatki wykonano w 42,54 %, z czego 

wydatki majątkowe w 40,75 %. Według sprawozdania Rb-NDS, wynik 

wykonania budżetu za I półrocze zamknął się deficytem w kwocie   

4.025.830,38 zł. Według sprawozdania Rb-Z kwota długu na koniec  

I półrocza 2021 r. wyniosła: 8.329.940,97 zł. 

III. Opracowana informacja półroczna i sprawozdania budżetowe nie wskazują 

na naruszenia przepisów normujących w 2021 r. zasady wykonywania 

budżetów przez organy samorządów terytorialnych. 

IV. Nie budzą zastrzeżeń Składu Orzekającego dane ze sprawozdania 

budżetowego Rb-50 oraz stosowne części sprawozdania opisowego - w 

pozycjach właściwych dla wykonywania zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej.  

 

Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający, przekazaną informację półroczną 

postanowił zaopiniować, jak we wstępie. 

 

POUCZENIE 

 

Stosownie do art. 20 powołanej we wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej opinii Składu Orzekającego, Wójtowi Gminy Pałecznica 

przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

             Katarzyna Keppert  
      dokument podpisany elektronicznie 
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