
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr 4/42/2020

z dnia 26 października 2020 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

URZĄD MIASTA
Lanc u ta

5

L. dz.
żal.

2 O-10- 28

w sprawie: informacji Burmistrza Miasta Łańcuta o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2020 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

l. Janusz Mularz - przewodniczący
2. Alicja Nowosiawska -Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

po rozpatrzeniu informacji Burmistrza Miasta Łańcuta o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Łańcuta za I półrocze 2020 roku - działając na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.
l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r.
póz. 2137):

postanawia

pozytywnie zaopiniować informację^Burmistrza Miasta Łańcuta o przebiegu wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2020 roku.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XL/358/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia S czerwca 2010 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łańcuta za
pierwsze półrocze roku budżetowego ustalono: Określa się zakres danych jakie powinna
zawierać informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za pierwsze półrocze roku
budżetowego: Zbiorcze dane obejmujące planowane i wykonane wedhig stanu na dzień 30
czerwca roku budżetowego:

• dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe,
• wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
• wynik budżetu,
• przychody budżetu,
• rozchody budżetu,

• zobowiązania i należności, poręczeiiia.
Zestawienie dochodów budżetu miasta w zakresie planu i wykonania w układzie działów
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

• dochodów bieżących według źródeł
• dochodów majątkowych według źródeł

Zestawienie wydatków budżetu miasta w zakresie planu i wykonania w układzie działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

• wydatków bieżących



• wydatków majątkowych ..,.,.,,.
Dane o wydatkach bieżących budżetu w zakresie planu i wykonania w układzie działów i
rozdziałów w następującej w szczegóiowości:

• wydatki j ednostek budżetowych, w tym na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
• wydatki związane z realizacj ą zadań statutowych j ednostek.
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
• dotacje na zadania bieżące.
• wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej

• wydatki związane z obsługą długu gminy oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Zestawienie dochodów i wydatków wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej.
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień lub umów zawa
jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na finansowanie tych zadań
DochodyTwydatkF związane z reafizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Zestawienie wydatków majątkowych w zakresie planu i wykonania w podziale na :
•inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
• zakup i objęcie akcji i udziałów,
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych.
Część opisową obejmującą:
• omówienie zmian planowanych wielkości budżetu,
• omówienie istotnych rozbieżności w zakresie planowanych i wykonanych dochodów

budżetu,
• omówienie zakresu rzeczowego wykonanych wydatków bieżących i majątkowych,
• omówienie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących,
• informację o należnościach i zobowiązaniach gminy, w tym wymagalnych oraz informację

dotyczącą długu,
• inne informacje mające istotne znaczenie dla gospodarki finansowej gminy.

Stosownie do postanowień art. 266 ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
pubh~cznych-(Dz. U. z 2019 r. póz. 869 ze-zm.), zarząd jednostki samorządu terytonalnego
przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, w terminie do dnla31sierPma'Na
podstawie § 4 pkt l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestry, jednostki lub
organu sprawozdań lub informacji "(Dz. U. z 2020 r. poz._570) o 30 dni uległy przedłużeniu
termmy przypadające w 2020 roku - w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 266
ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
roku są w zasadzie zbieżne z danymi zawartymi w przedłożonych Izbie sprawozdaniach
budżetowych: o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od

iu roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, o wydatkach budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku o nadwyżce /deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca^ roku^2020
Rb-50 półroczne o dotacjach z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom i Rb-27ZZ kwartahie sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.



Plan dochodów budżetu po zmianach na 2020 r. wynosił kwotę 108557793, 08 zł wykonano
kwotę 52564776, 78 zi wskaźnik wykonania 48,42% w tym:

• dochody bieżące plan 87249273,08 zł wykonanie 46368304, 33 zł, tj. 53, 14%
• dochody majątkowe plan 21308520 zł wykonanie 6196472,45 zł, tj. 29,07%

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosił kwotę 117947796, 08 zł wykonano kwotę
48892947,89 zł wskaźnik wykonania 41,45%. w tym:

• wydatki bieżące plan 85800820,08 zł wykonanie 42185381, 75 zł, tj. 49, 16%
• wydatki majątkowe plan 32146976 zł wykonanie 6707566, 14 zł, tj. 20,86 %

Przychody plan 11610003 zł wykonanie 18089421,55 zł, tj. 155,80%.
Rozchody plan 2220000 zł wykonanie 1110000 zł tj. 50,00%

Plan dochodów i wydatków wg uchwał jest zgodny z planem wedhig sprawozdań. Nie
stwierdza się przekroczenia wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.
Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest przede wszystkim
prawidłowość sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, która winna w
pełni odpowiadać wymogom określonym przez Radę Miasta.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręc nią niniejszej

PRZ CZĄCY
S ĄCEGO

Otrzymuis

l. Burmistrz Miasta Łańcuta

2. a/a


