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Uchwała nr XV/78/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z 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 późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

－ Ewa Zarzecka — przewodnicząca,
－ Joanna Radzieja — członek,
－ Ewa Pudło — członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Syców za I półrocze 2022 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych 
w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania 
(o symbolu Rb) sporządzonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r. oraz w przedłożonej 
24 sierpnia 2022 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2022 roku.

Badając pod względem merytorycznym przedłożoną Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 
informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2022 r. Skład Orzekający 
stwierdza, co następuje:

1. Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody budżetowe wyniosły 48.300.074,56 zł (56,70% planu). 
Dochody bieżące wykonano w kwocie 46.466.684,65 zł (59,95% planu), a dochody majątkowe wykonano 
w kwocie 1.833.389,91 zł (23,85% planu), w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.197.271,94 
zł (37,39% planu).

2. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 44.532.933,52 zł (44,45% planu), z tego wydatki bieżące 
w kwocie 42.580.159,05 zł (55,16% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 1.952.774,47 zł (8,49% 
planu).

3. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.767.141,04 zł, przy planowanym na 2022 rok deficycie 
w kwocie 15.003.500,38 zł.

4. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 
jest dodatni i wynosi 3.886.525,60 zł, przy planowanej dodatniej jego wartości w kwocie 304.197,35 zł.

5. Według stanu na 30 czerwca 2022 r. zadłużenie Gminy wyniosło 21.000.000 zł. Zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły.

6. W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie stwierdzono 
przypadków realizacji nieplanowanych wydatków (tzw. przekroczeń planu wydatków).

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawił informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz 
informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Centrum Kultury w Sycowie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.

Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań budżetowych oraz informacji przedłożonej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców postanowił wydać pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2022 r., wskazując jednocześnie, że ocena realizacji budżetu z punktu widzenia 
celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.
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Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały.

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego

Ewa Zarzecka
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