Elektronicznie podpisany przez:
Alicja Śrubkowska
dnia 13 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr 108/g245/B/III/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 266
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 305),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Malbork za pierwsze
półrocze 2021 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 12 sierpnia 2021 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, do tutejszej Izby wpłynęło pismo nr Fn-37/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku, którym
przekazano: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malbork za I półrocze 2021 roku,
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury.
W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustalił, że przedłożona informacja w zakresie przebiegu wykonania
budżetu gminy Malbork zawiera część tabelaryczną i część opisową.
W części opisowej podano ogólne informacje o budżecie gminy na rok 2021 oraz jego
zmiany. Dochody omówiono wg źródeł ich pochodzenia a wydatki z podziałem na poszczególne
rodzaje. W dalszej kolejności przedstawiono m.in.: dochody i wydatki wg działów klasyfikacji
budżetowej, zrealizowane inwestycje, należności i zobowiązania gminy oraz analizę zadłużenia na
dzień 30 czerwca 2021 roku.
W części obejmującej zestawienia tabelaryczne ujęto plan oraz kwotowe i procentowe
wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku
przedstawia sytuację finansową gminy Malbork na dzień 30 czerwca 2021 roku. Z przesłanych
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dokumentów wynika, że gmina Malbork w latach 2021 - 2033 nie przewiduje realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto przedstawiono informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku na dzień 30 czerwca 2021 roku. Na
koniec I półrocza 2021 r. ww. instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody budżetu ogółem w wysokości 25.031.363,03 zł zrealizowano w kwocie
15.489.079,00 zł, tj. w 61,9%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 24.440.160,03 zł zrealizowano kwocie 14.337.802,54
zł, tj. w 58,7%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 591.203,00 zł zrealizowano w kwocie 1.151.276,46
zł, tj. w 194,7%,
- zaplanowane wydatki budżetu ogółem w kwocie 27.141.148,43 zł zrealizowano w kwocie
12.712.550,31 zł, tj. w 46,8%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 24.491.848,49 zł zrealizowano w kwocie 12.374.106,85
zł, tj. w 50,5% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.649.299,94 zł zrealizowano w kwocie 338.443,46
zł, tj. w 12,8% planu,
- budżet gminy na koniec I półrocza 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.776.528,69 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 2.514.000
zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 10,04%,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 1.963.695,69 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta informacja daje obraz wykonania
budżetu gminy w I półroczu 2021 r., przedstawione zaś dane pozwalają ustalić poziom wykonania
dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej i rodzajach zadań na dzień
30 czerwca 2021 r.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Malbork za pierwsze półrocze
2021 roku.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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