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SkladuOrzekajaCegORegionalnejIzbyObrachunko
zdnia5wrzeSnia2018「．

wsprawieopIh1−0przedlozoneJPrZeZBurmistlZaMiastaiGminyDcbrznoinfbrmacJ1
0prZebicguwykonaniabudzetuzalT）bIroezc2018roku・

Napodstawiean・13pkt4wzwiazkuzart・19ust・2ustawyzdnia7paZdziemika

1992T．Oregionalnychizbachobrachunkowych（t・j・：Dz・U・Z2016r・POZ・561）−Sklad
OrzekaiacyRegionalnqilzbyObrachunkowqwGdahskuwosobach‥

2
3）

台盤豊蕊a

家書CZaCa

01gaLeszczyhska

czlonek

opiniuje pozytywnieinformacjc o przebiegu wykonania budzetu MiastaiGmny
Debrzmozalp6m・OczC2018roku・

●

UZASADNIENIE
Wdniu30si叩nia2018㌦q・WteminieokreSlonymwart・266ust・lustawyzdnia
27sierpnia2009r．0mansachpublicznych（tj・：Dz・U・Z2017r・POZ・2077ze zm・）・

doRegionalnejlzbyObrachunkowqwGdahskuwplynelozarzadzenieBumistrzaMiasta
iGminy Debrzno Nr136・968・2018z dnia24sierpnia2018r・W SpraWieinfbmaql
oprzebieguzwykonaniabudzetuzaplerWSZepdlrocze2018roku・doktdregozalaczono
sprawozdanicopISOWeZWykonaniabudzetuMiastaiGminyDebrznozaIpdhocze2018r‥
infbmaqe o ksztaltowaniu sle WieloletnlqIPrOgnOZy HnansowqlZalpblrocze2018r・・

infbrmaqeoprzebieguwykonaniaplanufinansowegoCentrumKultury・Spo血iTurystyki

wDebrznieorazinfbmaqIeOPrZebieguwykonaniaprzychoddwikosztdwsamorzadowych
zakJaddwbudZetowych・

Opiniowane dokumenty zostaly sporzadzone zgodnie z wymogamiokreSIonymi
w uchwale Nr43．LIII．2017

Rady Mieiskiqi w Debrznie z dnia

281ipca

2017

r・

wsprawiewsprawieokreSleniazakresuifbmyinfbrmaqlOprZebieguwkonaniabudZetu

●

Miastai Gminy Debrzno orazinfbmaq10ksztattowaniu sle WieloletnlqI prOgnOZy
角nansowqzaIpdlroczerokubudzetowego・

W czescIOplSOWginfbrmaqlO PrZCbiegu wkonania budzetu MiastaiGminy
DebrznowplerWSZeikoIejnoSciomdwionoogdlnieplandochodbwiwydatkbwbudzetuoraz
ichzmianydokonanewIpdlroczu2018roku・Ochebnieprzedstawionodochodywlasne・
dochody z subwenql，Z dotaqlizinnych ZrddeL Omdwiono szczegdlowo realizaqe

dochoddwwposzczegdlnychdzialachklasyHkacjibudZetowg・WtymSkutkizastosowanych
ulg podatkowyc−l・Wykonanie wydatkbw budzetu przedstawiono w podziale nawydatki

bieZaceimaiatkowe．naslepmeszczegdlowoopISanOWydatkiwposzczegdlnychdzialach
klasyfikaqii budzetow屯W czesciOPISOWqIOmdwiono takze wynik budzetu oraz stan

zobowiazahgminyztytulupoZyczek−kred）壷Wiudzielonychporeczel rydatkinaobsluge

d山gu．
W cz挙Citabelaryczllg∴VLrykonanie dochodbw budzetu MiastaiGminy Debrzno

przedstawionowedlugichZrddeLatakzewpelnqszczegdlowoSciklasyfikaqiibudZetowg
z wodrebnieniem dochodbw majatkowych、biezacych oraz dotaq．i Srodkdw
nafinansowaniezadahfinansowanychzudzialemSrodkdw、Oktbrychmowawart・5ust・1pkt
2．3ustawy o mansach publicznych．W odrebneitabeliwykazano Wykonanie dochoddw

ZnaleZnoSciamiinadplatami・Wykonaniewydatkdwbudzetuta宰eprzedstawionowpeJnqi
SZCZegdlowoSci klasyfikaqii budZetowg．z wyodrebnieniem，miedzyinnymi，Wydatkdw
bieZacychi maiatkowych・Realizaqe zardwno dochoddw，jaki wydatkdw budzetu，
ZaPreZentOWanO W uIeCiu kwotowymi procentowym w stosunku do planu rocznego・

WfbmietabelaryczneIPrZedstawionoodrebnie・miedzyinnymi，WykonaniewIpblroczu
2018

r・：PrZyChoddwi rozchodbw budzetu，Zadahinwestycyinych，Zadah z zakresu

administraql rZadowqIiinnych zadah zleconych ustawami・W fbmie tabelarycznq

PrZedstawionoteZdotaqepodmiotowe，prZedmiotoweiceloweudzielonezbudZetugmlny

POSZCZegelnym podmiotom naleZacymi nienalezacym do sektora nnansbw publicznych
atakzeplanlJegOZmianywzakresieprzychoddwirozchoddwbudzetu．

InfbmaqaoksztabowaniusleWieloletnlqPrOgnOZynnansowq zaIpdlrocze2018
roku przedstawia stopieh realizaql planowanych przedsiewzleClnWeStyC）jnych L南tych

WWieloletniejprognoziennansoweiorazsytuaqiefinansowagminy．
Infbmaga o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kuhury，Sportu
i Turystyki w Debrznie przedstawia zestawienie przychoddw，kosztdw oraz naIeZnoSci

izobowiazahjednostkinakoniecIpblrocza2018roku．BrakinfbrmaqlCZyZObowiazaniate
S Wymagalne．

Na podstawie oplnlOWanegO dokumentu oraz materialdw bedacych w posiadaniu

●

tutqISZejIzbySkladOrzekajacystwierdzi「Ze：

−dochodyogdlemplanowanewkwocie44．793．415，78zIzostalyzrealizowanewwysokoSci

22．808．420、40Z上旬W50，9％，
一dochodybiezaceplanowanewkwocie39．720．354，33zIzostalyzrealizowanew56，3％，

−dochody majatkowe pIanowane w kwocie5．073．061，45zI wykonano w8，4％（W tym

dochodyzesprzedazymajatkuzrealizowanowwysokoSci278．760，06zl，COStanOWi37，9％
planu），
−
Wydatki ogdiem planowme w wysokoSci52．234・124，2l zI wkonano w vYSOkoSci

20．687．068，77zl，直W39，6％，
一WydatkibieZaceplanowanewwysokoSci39．605．842，52zIwykonanow49，2％，

−Wydatkimaiatkoweplanowanewkwocie12・628・281，69zlWykonanow9，4％，
−ZaI pblrocze

2018

roku budzet Miastai Gminy Debrzno zamknaJ sle nadwyZka

WWySOkogci2．121．351，63zJ，
−

WielkoSe zobowiazah z tytulu zaciagnietych poZyczeki kredytdw na dzieh

30czerwca2018T．vryniosla15．167．743，89zIcostanowi33，86％planowanychdochoddw，
−WielkoSCudzielonychgwaranqIliPOreCZehnadzieh30czerwca2018T．wynosi549・556Z7・
ZaI pdlrocze

2018

r．wykonane dochody biezace wyniosly

22・379・806，29

zJ．

natomiastlydatkibieZacezreaiizowanowwysokoSci19．502．058，95zLco daje nadwyZke
OperaCylnaWWySOkoSci2・877・747，34zl・

Dia potrzeb opracowania nlnlqSZq Opinii Sklad Orzekaiacy dokonal pordwnania
danychzawartychwombwionqiWyZ匂infbmacji，budZecieisprawozdaniachbudzetowych．
WWynikuktbregorozbieZnoSciniestwierdzono・

TaksporzadzonainfbmaqiadaieobrazprzebieguwykonaniabudZetuMiastiGminy
DebrznozaIp6lrocze2018roku・

Od ninidszも

uchwab′

Sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnd lzby

ObrachunkoweiwGdahskuwlemlinie14dnioddniajeidoreczenia．

ノ手話蕎古文、

●

