Uchwała Nr 3.d.267.2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Młynarze informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku
Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)
Skład Orzekający w składzie :
Przewodniczący - Wojciech Tarnowski
Członkowie
- Jolanta Białobrzewska
- Maciej Maurycy Dąbrowski
przedłożoną informację opiniuje w sposób następujący:
§ 1.
Wydaje pozytywną opinię.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 2021 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za pierwsze półrocze 2021 r.
Dochody zrealizowano w wysokości 6.002.577,33 zł, co stanowi 52,0 % planu, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 5.302.577,33 zł – tj. 53,0 % planu,
- dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł – tj. 45,5% planu.
Wydatki wykonano w wysokości 4.936.042,36 zł, co stanowi 34,9 % planu, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 4.928.047,36 zł – tj. 49,3 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.995,00 zł – tj. 0,2 % planu.
Z informacji o przebiegu wykonania budżetu wynika, że większość wydatków majątkowych będzie
realizowana w drugim półroczu 2021r.
W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina nie miała zadłużenia.
Za pierwsze półrocze 2021 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 374.529,97
zł.
Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Młynarze otrzymała dotacje w kwocie
1.696.954,24 zł, które wydatkowała w wysokości 1.668.860,37 zł.

Przedstawione w informacji dane są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych: Rb-27S,
Rb-28S i Rb-50.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
Przewodniczący:

Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Tarnowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 22 września 2021 r.

