
UCHWAŁA 50-89/4/2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Pyrzyckiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, ze zm.), Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk – Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek

pozytywnie
opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za pierwsze półrocze 
2022 roku.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1692, ze zm.) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego 
za pierwsze półrocze została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
celem zaopiniowania wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu 
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, 
uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.  

Forma i zakres przedłożonych informacji spełniają wymogi określone uchwałą 
Nr XXXIX/221/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego i kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. .

W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze zgodne są z wielkościami zaplanowanymi w budżecie oraz 
wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych za wskazany okres, 
sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w 
sprawie sprawozdawczości budżetowej 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. Skład Orzekający sygnalizuje jedynie 
iż z danych zawartych w załączniku Nr 7  w dz. 801 rozdział 80195 wynika, iż nie wykorzystano 
dotacji otrzymanej w kwocie 227 700 zł, natomiast ze sprawozdania RB-28S wynika, iż została 
ona wykorzystana w pełnej wysokości.

Na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach Skład Orzekający 
stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przebiegło z zachowaniem 
podstawowych zasad, określonych przepisami art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 242 i 
art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj.:
 nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie kwot planowanych wydatków;
 zachowany został właściwy stosunek planowanych i wykonanych wydatków bieżących do 

dochodów bieżących;
 zachowana została relacja reglamentująca spłatę zadłużenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. 
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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