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Uchwała Nr 152/g128/B/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 6 września 2019 r. 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 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 jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca 
2. Elżbieta Kuzyniak - członek
3. Anna Patyk - członek
  
opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tczewa za pierwsze 
półrocze 2019 roku

U Z A S A D N I E N I E

W dniu  28 sierpnia 2019  roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wpłynęła do tutejszej Izby 
Informacja Prezydenta Miasta Tczewa z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 roku 
wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 
I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 
półrocze 2019 roku.

Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej 
i części opisowej. 

W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustalił, że w części obejmującej zestawienia tabelaryczne ujęto plan 
oraz kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu 
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Następnie przestawiono m.in. zestawienie 
dochodów i  wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zestawienie 
dotacji udzielonych w I półroczu 2019 roku oraz zestawienie przychodów i rozchodów za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

W części opisowej  szczegółowo omówiono budżet gminy i jego zamiany w ciągu 
I półrocza 2019 roku. Przedstawiono wykonanie dochodów budżetu według  głównych źródeł ich 
pochodzenia oraz wykonanie planowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Całość uzupełniono wykresami.



 

 

Id: 0AA7B831-ABF4-4416-AA2D-47030B36E487

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku 
przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej 
prognozie finansowej oraz sytuację finansową gminy.

Ponadto załączono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury 
za I półrocze 2019 roku, tj.: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Tczewie. Z informacji tych wynika, że w/w instytucje kultury na koniec I półrocza 2019 roku nie 
posiadały zobowiązań wymagalnych.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 266.985.491 zł zrealizowano  w 55,9% planu,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 247.833.846 zł zrealizowano w 55,3% planu, 
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 19.151.645 zł zrealizowano w 63% planu, 
- zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 285.564.974 zł zrealizowano  w 44,7% planu,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 242.454.090 zł zrealizowano w 50,3% planu, 
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 43.110.884 zł zrealizowano w 13,3% planu,
- budżet miasta na koniec I półrocza 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 

21.488.617,73 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 

69.043.869,90 zł  i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 25,86%,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 137.148.291,42 zł, zaś wydatki bieżące wykonano 

w kwocie 122.003.630,06 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 roku 
wyniosła 15.144.661,36 zł. 

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Prezydenta informacja daje obraz 
wykonania budżetu w I półroczu 2019 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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