
Reg; ...a izba Obrachunkowa 
w Lublinie 

ui. Karłowicza 4,20-027 Lublin 

RIO -1 - 0033/2/20 

U C H W A Ł A  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dęblin 
za pierwsze półrocze 2020 r. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), po analizie 
Zarządzenia Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r., informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: 
Mirosław Wydrych - przewodniczący, 
Urszula Tkaczuk - członek, 

- Joanna Janik - członek, 

wydaje opinię pozytywną o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dęblin 
za I półrocze 2020 r. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony, 
na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wydawania opinii m.in. 
o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 
informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. 

Informacja opisowa Burmistrza Miasta Dęblin o przebiegu wykonania budżetu miasta 
za pierwsze półrocze 2020 r. wpłynęła do RIO w Lublinie w dniu 31 sierpnia 2020 r. Do 
informacji opisowej dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji 
kultury oraz SPZOZ. 

Skład Orzekający, opiniując informację, wziął pod uwagę również sprawozdania 
wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1393 ze zm.) oraz 

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



rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1773), a także analizę tej informacji i sprawozdań sporządzoną przez Wydział 
Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. 

Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonych dokumentów i w wyniku 
tych czynności stwierdza, że: 
- przekazano wszystkie dokumenty wymagane przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); 
- przedstawiona informacja została sporządzona poprawnie pod względem formalno-
rachunkowym i zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr LXV/3 58/2014 Rady Miasta 
Dęblin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 
- przebieg wykonania budżetu jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i nie stwarza 
zagrożeń dla jego prawidłowego wykonania w 2020 r. 

Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości dokonanych w pierwszym półroczu 
wydatków budżetowych oraz zaciągniętych zobowiązań, a także gospodarności wykonania 
budżetu w zakresie realizacji zadań własnych, ponieważ należy to do wyłącznej kompetencji 
Rady Miasta i jej komisji. 

Od niniejszej uchwały przysługuje Burmistrzowi Miasta Dęblin prawo odwołania do 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

Przewodnie: rzekającego 

Mirosław Wydrych 

Otrzymuje: 
Burmistrz Miasta Dęblin 
ul. Rynek 12 
08-530 Dęblin 


