
Uchwała Nr 50-095 4 l23 18 IKo t2lt9
składu orzekającego Regionatnej Izby obrachunkowej w poznahiu

z dnia 12 kwietnia2019 r.

w sprawie v,ryrużenia opinii o przedłożonymprzezWójta Gminy Kołaczkowo
sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy kołaczkowo za20l8 rok

wrazz informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Skład OrzekającY Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaszony
zarządzeniem Nr 5l20I9 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
4 marca}}I9 r. w osobach:

Przewodniczący:

członkowie:

Leszek Maciejewski,

Zofta Ligocka,

Jozef Goździkiewicz,

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dtia 7 paździemika 1992 r.

o regionalnYch izbach obrachunkovvych (Dz.IJ. z 2016 r. poz. 56I, z późn. zm.) w zńązku,
z art. 267 ustawY z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2017 r.

Poz. 2077, z PÓŹn. zm-), v,ryraża o sprawozdariu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Kołaczkowo

opinię pozytywną.

uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było
sPrawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Kołaczkowo-w roku 2018 oraz informacja
o stanie mienia Gminy (przedłożone tutejszej Izbię 29 marca 2019 r. przezWójta Gminy).

Skład OrzekającY zapoznń się także z uchwałą budzetową wg stanu na dzięń
31 grudnia 2018 r. (Po zmianach), uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (po
zmianach) orazze sprawozdaniami budzetowymi za20l8 rok.



I.

Przędłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną.

1. W części opisowej zaurarto informację o planowanych i wykonanych dochodach

oraz wydatkach budżetu. Przedstawiono stopień realizacji dochodów budzetowych

z podzińem m.in. na: podstawowe dochody podatkowe, dotacje, subwencje, dochody

bieżące i majątkowe w pełnej szczegołowości klasyf,rkacji budżetowej. Zaprezentowano

stan należności t zobowiązń oraz zaległości z tybńu podstawowych dochodów

podatkowych. Szczegółowo przedstawiono wykonanie zadń inwestycyjnych oIaz

wyj aśniono poziom wykonania wydatków maj ątkowych.

2. Zaprezentowano wpływy z podatków i opłat lokalnych, wskazano przyczyny odchyleń

w realizacji planowanych wartości oraz skutki finansowe udzielonych ulg, odroczeń,

umorzeń i zwolnień. Odniesiono się także do zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

i wskazano jakie kroki poczyniono w celu ich wyegzekwowania.

3. Część tabelaryczna sporządzona została w układzie odpowiadającym treści uchwały

budzetowej.

4. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok zaularto informację o stopniu

zaawansowania realizacji poszczegolnych pro gramów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonaniabudżetu za2018 r. spełnia wymagania określone w art. 267 ust. I

oraz art.269 ustawy o finansach publicznych.

il.

Analtza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budZetu

z kwotami planowan;rmi w budZecie na 2018 tok oraz danymi zawartymi w przedłożonych

sprawozdaniach budżetowych vłykazńa zgodność kwot planowanych i wykonanych

w dokumentach przedło żonych tut. Izbie.

III.

1. Zprzedłożonego sprawozdania z wykonaniabudżetu wynika, że w roku 2018:

a) dochody wykonano wwysokości25.281.557,79 zł,co stanowi 95,86Yo planu, wtym:

- dochody bieżące w wysokościż4.748.881,75 zł,tj. I00,44%o plarul,

- dochody-majątkowe w wysokości 532.6]6,04 zł,tj.30,76Yo planu,

b) wydatki wykonano w wysokości24.667.780,29 zł, co stą4owi 94,76Yo planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokoś ci 22.264.421,9 4 ń, tj. 9 5,I 4Yo planu,

- wydatki majątkowe w wysokości2.403.358,35 zł,tj.9I,4Io^ planu,



2,

J.

c) przychody ogółem wykonano w wysokości 4.607.203,54 zł, z tego z tytńll nadvłyżki z

lat ubiegłych w wysokości 2.909.00],54 zł oraz z tyĄlill wolnych środków, o których

mowa w art. 2I7 ust. 2 pkt 6 ustawy o f,rnansach publicznych w wysokości

I.698.196,00 zł,

d) rozchody zĘĄllłtt spłat kredy,tów i pozyczek wykonano w wysokości 518.143,00 zł co

stanowi 34,820^ planu.

Budzet 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 613,77],50 zł.

Ze sprawozdanla wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych

dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku

roku do dnia 31 grudnia 2018 r,

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ,,Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg

tytułów dłużnych otaz poręczeń i gwnancji" Skład Orzekający ustalił, że zobovnązania

Gminy z ĘĄlŁu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 3 1 grudnia 2018 r. wynoszą

1.190.053,00 zł, co stanowi 4,7Ioń wykonanych dochodów.

Pozostała kwota 260.655,32 zł dotyczy umów na modernizację oświetlenia ulicznego

ot az La zakup telefonów komórkowy ch 7 3 6,1 8 zł.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. ustalono,

że na koniec okresu sprawozdawczego zobońązańa niew;łnagalne stanowią kwotę

643.116,00 zł.

IV.

Do sprawozdańa z wykonania budZetu dołączono informację o stanie mienia jednostki

samorządu terltorialnego na dzień 31 grudnia 2018 I. zawierającą dane dotyczące

przysfugujących Gminie użltkowania, użytkowaria wieczystego, najmu, dzierżavły oraz

dochody z mienia. Przedłożona informacja o stanie mienia zawiera przedstawienie zmian w

stanie mienia Gminy. Nie zawiera informacj i o udziałach w spółkach prawa handlowego.

V.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budZetu przedłożone zostało także sprawozdanie

samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2018 rok

(zńącznikNr 2 do sprawozdania pn. ,,OpiJ z rcalizacji budźetu Gminnego Ośrodkb Kdtury

im. Wł. Re5rmonta w Kołaczkowtę zaokres 01.01.2018r. do 3I.I2.2018r."). Skład Orzekający



wskazuje, że zgodnie z art. 267 lst. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt

sprawozdania z vłykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9

pkt 10,13,14 ww. ustawy przedŁJadatylko organowi stanowiącemu i nie podlega opiniowaniu

pIzez Regionalna Izbę Obrachunkową.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący

Składu Orzekającego

ć_4-Ę--Z ./
Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od opinii wyrżonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia

doręczenia niniej szej uchwały.


