
U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-108/23
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE

z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2022 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Krystyna Radecka-Romaniuk
Członkowie: Anna Michalak   
                            Daniel Karaźniewicz

                                    

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668)

Uzasadnienie

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2022. 

W dniu 28 lutego 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło 

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2022 r., a w dniu 

20 marca 2023 r. Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 marca 2023 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 37/2023 z dnia 

27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Grodziczno za 2022 r.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono 

dochody Gminy Grodziczno w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki 

procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia. 

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 r. 

 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego 

planu rocznego. 

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera informacje o wykonaniu planów finansowych za 

2022 r. jednostek, o których mowa w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).  
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Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie (zwany dalej: Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 99,91% uchwalonego planu dochodów 

po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 99,90% planu po zmianach, a dochody 

majątkowe – 99,98 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,77 % planu 

wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 94,94 %, a majątkowe - w 99,67 % 

planu wydatków po zmianach.

Budżet roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 825.959,32 zł. 

Skład Orzekający stwierdza, że spełniony został warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych. 

Skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, 

o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu Gminy Grodziczno w szczegółowości określonej jak w uchwale 

budżetowej,

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 

roku budżetowego,

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz ze sprawozdaniem została przedłożona 

informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziczno za rok 2022 oraz informacja 

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie za rok 2022 

i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za okres I-XII/2022 rok.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający 

postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w 
ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

            Przewodniczący Składu Orzekającego
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