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/ d n i a . 2 s5i e r p n i2a0 0 4r .
s sPrasie $ydania opinii o prfedlożonejpPu Burmislrze lsuchatria
irfornacji o pŹebiegu $Tkonania budźetuza I pólrocze2009r'
i .,
.,:

Na pods1awieań. 13 pk 4 w N. z an' 19 ust. 2 ustawy z dńia 7
pazdziemika1992r. o regionalnychizbachobrachunkowych(Dz. U. z 2001r.
Nr 55.poz.577i Nr 154,poz.1800,z 2002r. N. ll3, poz.984,z 2003r. Nr
149,poz.1454,z 2004r. Nr 273,poz.2703orazz20os i. Nr 14,poz. 114,Nr
64, poz.565 i Nr 249, poz.2104)'skład orrekającyRegionalnejIzby
oblachunkowejw szczeciniew składzie:
2' Ursa]a Głod vfu de Sanden
3' Mieczysław Kus

pozytywnieopińiujepŹedłożoną
infornacjęBmistrza suchaniao przebieeu
wykonfiia budże|u
za I póŁocze 2009roku'

Infomacja Bumistża suchania o przebieeu wykonmia budżetu za
I półrÓcze 2009 roku zos1ałaprzekuma Regionalnej Ifby obnchu.kowej
'w Srczeciniew.lniu 18.08.2009
r.
w opinii składu orrekającego foru i zakes infonnacjj są fgodle
z wymogami okeślonymi uchwałą Nr xxr1J163/o6 Rady Mi€jskej
w suchaniu z dnia 20-10'200ór' w Śplawi€ okeślenia zakesu i fomy
informacji o Plzebiegu s1konania budżetuGminy suchfu za I połroczercku
Szczegółowość
infornacji jest nie mniejsz niż w uchwa]ebudż€row€j ' co
jesr zgodnez a!t. 198 ust. I ustawyz dnia 30 czerwca2005r. o fintusach
Z dfuych zawanych w infomac,ji wynika' iż wykonanie budżetuGminy
za I półrocfe 2009 r' pżedstawia się następująco:
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I majątkowe:
2 ]]4 0]6.00zl

80] 589'96zł

37,66

wyże.j wymjenione dane ljczbowe zawańe w infomacji są zgodne
f danyrni wykazanymi w Śałstycznych sprawozdaniachz wykonania budżefu
za I półrocze 2009r' oru ujętymj w ewidencji dochodów' wydatków'
przychodów i rozchodów rynikającycń f uchwał i @ądzeń o.ganów
jednostek samorządu tery'torialnego, Prowadzonej przef Regionalną Izbę
obrachunło$aw szczecinie
Rodiczenie półrocae dochodóq przychodów' wydatków i rozchodów
budzetowych wskaaje' iŹ rcstały wypracowane środki w wysbkorhi
AA86f!.|3"| polo5Ld|4ce
do $frkor,f'l.ń|a $ || poLocfJ w ciqgu' pollo./"
budzetowego Gmina dysponowała przycbodami pochodzącymi z niŹej
w}mienionych źóde.ł:
550000'00zł
keĄtów i pozycfek w wysokości
Wedługdanych statysrycaych długGminy na koniec I póltocza 2009 r.
wpiósł 1215 745'28zł.co staf,owj10,94% planowmychdochodówrocznychNadmienia się, iż' ryodnie z an. 170 ust' 2 ustauy o finmsach publicaych'
w trakcie .oku budżetowegołącaa kwota długujednostki samorządutery'o.
rja]ne8ona koniec kwartałuńe fioi'e p|nklacz^ć 60% p]&owmych w danym
roku budże1owymdochodów tej j ednostki'
Dane zawarte w opiniowanej infomacji oraz sprawozdaniach
statysĄ/cztychnie wykazują pr,-ekoczeJnaplmowmych sTdatków. Zwraca się
uwagę na dopuszczenie do powśmia zobowiązań wymaga]nych na dzień
budzetowych
na kwotę19 979' 85 zł'
30 cze ca2009r' w iednostkach
Zastosowanaw infomacji klasyfikacja budżetowajesr zgo<]naz lizep|Śmi rozporządzenia
Ministm Finansówz dnia 14 czeMca 2006 !' w splawie
śzczegółowejklasyfikacjj dochodów, lTdatkóq pizychodów i rofchodów oraz
'726.
(Dz' U' Nr l07' poz'
Nr
środkówpochodfącychze zódeł zag.anicznych
poz'
322,NI l28, !oz'
137' poz' 97ó i Nr 195,poz. 1443orazz 2007r' Nr 48'
890).
Niniejsza opinia nie jesr oceną lrzebiegu sakonania budżetu.a jedynie
suchfiia o przebiegu Efkonania bu.lzetu z
opinią o infonnacji BmiŚtŹa
Biorąc poli),żsfe pod uwagę skład orzekający post&awjajak na wstępie'
od niniejszej opinii składu orzekającego pźysługujeprawo odwołania
się do pełrcgoskładuKolegim Regionalnej lfby obrachunkowej w szczecinie
w terminie 14 dni od datyjej doręczenia.

