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Uchwała Nr 105/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za I półrocze 2022 roku

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki
Członkowie: Damian Grzelka 

Wojciech Czerw

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) po zbadaniu w dniu 20 września 2022 roku Informacji  Wójta 
Gminy Kluczewsko z dnia 9 września 2022 r. z wykonania budżetu   postanawia:

pozytywnie zaopiniować informację z wykonania budżetu  Gminy Kluczewsko za I półrocze 2022 roku. 

U z a s a d n i e n i e

Informacja  Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 9 września 2022 r.  z wykonania budżetu  sporządzona na 
podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634 z późn. zm.)  wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o której mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 
sporządzona została przez właściwy organ i przedłożona została Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach 
w przepisowym terminie. 

Oceniając powyższe dokumenty skład orzekający stwierdza, że: 

1. Informacja z wykonania budżetu  Gminy Kluczewsko  za I półrocze 2022 roku zawiera dane zgodne z:

－ przedłożonymi uchwałami budżetowymi Rady oraz zarządzeniami Wójta dotyczącymi budżetu na 2022 
rok, 

－ sprawozdaniami sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 
2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) oraz rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.).

2. Zaplanowane na poziomie 40 650 495,43 zł dochody budżetu zrealizowano w kwocie 16 192 867,38 zł, 
co stanowi 39,83 % planu. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 48 436 090,80 zł wykonano 
w wysokości 14 298 101,43 zł co stanowi 29,51 % planu. Zatem na 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy  
przy planowanym deficycie w wysokości 7 785 595,37 zł zamknął się nadwyżką  w wysokości    1 894 
765,95 zł.

3. Gmina  zaplanowała przychody w wysokości 8 465 595,37 zł. Według sprawozdania Rb-NDS 
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku Gmina wykonała 
przychody w wysokości 9 031 008,08 zł. Na kwotę tą składają się  przychody z tytułu: wolnych środków, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 848 000,00 zł; 
niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach 
publicznych – 4 680 805,58zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 502 202,50 zł.  Z kolei zaplanowane 
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w wysokości 680 000,00 zł rozchody wykonano w kwocie 340 000,00 zł dokonując spłaty kredytów 
i pożyczek w tej kwocie. 

4. Zobowiązania Gminy Kluczewska według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2022  roku, zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 3 508 000,00 zł  i składają się na nie  jedynie zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek długoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie występują.  

5. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady oraz 
zarządzeń Wójta nie stwierdzono ich przekroczenia. Wskazuje to na to, że dokonywanie wydatków 
budżetowych następuje z zachowaniem zasady określonej w art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych to jest w granicach kwot określonych w planie finansowym 
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień.

6. Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku 
zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianach w zakresie planowanych i wykonanych 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że spłata 
zadłużenia planowana w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z art.243 ustawy 
o finansach publicznych.

Pouczenie:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych  Wójtowi Gminy Kluczewsko  
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Ireneusz Piasecki
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