
Uchwała Nr Ci.141.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGI ONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W WARSZAWIE
z dnia 18 kwietnia 20t7r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonlm przez Wójla Gminy Stupsk sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r. poz. 56I) w związku z art. 267 -27I ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach:

Przewodni czący z Krrysztof POLENS
Członkowie: Ireneusz KOŁAKOWSKI

Renata SOKOLNICKA '

uchwala, co następuje:

§1

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przeż Wójta Gminy Stupsk sprawozdaniu z
wykonania budżetu za2016 ro|<.

§2

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający przyjął kryteria, które stanowią podstawę wydania opinii pozytywnej w
zakresie przedłożonego sprawozdaniaz wykonania budzetu gminy tj.

- zachowanie równowagi budzetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów), w tym
niezaisbrienie:
a) przekroczenia planowanych wydatków,
b) nieuzasadnionych znaczrrych rozbiężtości pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów

(przychodów),
c) nięuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przefuoczeniatego planu,
d) rozbieżności między zaafigaiżowaniem a planem;
e) niezachowania relacji z art, 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budzetu

bieżącego;

0 przekroczenia określonych przęz organ stanowiący limitów i upoważnień do zaciąganiazobowiązń,

- brak nieprawidłowości formalnych i prawnych, w tym:
a) niezgodności rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniachpo stronie planu i wykonania,

b) niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałami budżetowymi i uchwałami zmieniającymi
budżet,

c) niezgodności danych dotyczących subwencji na 2016 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
pomiędzy wykazem Ministęrstwa Finansów a sprawozdanięm z dochodów budżetowych,



d) rłżącego nieprzestrzegania klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów,

e) nłliązanych z realizacjąplanu dochodów rachuŃu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nim
finansowanych,

0 twiązanychzrealizacjąplanu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,

c) nieterminowego przekazywania uchwał do Regionalnej lzby Obrachunkowej.

Skład OrzekĄący dokonał analizy i oceny sprawozdaniawrazz objaśnieniami, biorąc pod
uwagę ponadto informacje wynikające ze sprawozdń budzetowych (Rb) i przedłozonego
sprawozdania finansowęgo (bilansu z wykonania budżetu) oruz dane wynikające z
informacji o stanie mienia Gminy.
W świetle powyzszych kryteriów i przyjętego zakresu badania analiza sprawozdania z
wykonania budzetu za20l6 rok wykazała,,co następuje:

\*- l. Zawartość i szczegółowość spraw ozdania spełnia wymogi zawartę w art. 267 tlst. 1 pkt 1 i

,art. 269 ustawy o finansach publicznych. Zachowana zostńa przy tym korelacja danych
zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania budzetu oraz z informacją o stanie
mięnia.

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
ręalizację dochodów w wysokości 19.406.665,42 ń. Dochody Gminy zrealizowano w
kwocie 19.439.843,86ń, co stanowi 100,17 Yoplanu,wtym:
a) dochody bieżące zrealizowarte zostĄ w lnvocie 19.326.357,67 zł, co stanowi

100,17 ońplanu;

b) dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 113.486,19 zł, co stanowi I00 %
planu.

3. Na koniec roku nie występują zobowiązania wedfug tytułów dłuznych (brak długu ).

4. Wydano decyzje ptzez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz dokonano zwolnień, ulg, rońożęńnaraty, odroczeń, umorzeń, obniżenia górnych\- 
stawęk podatków w kwocie 6I9.I74,75 zł, co stanowi 16,58% wykonanych
podstawowych dochodów podatkowych.

5, Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację wydatków w wysokości 19.751.684,26 ń. Wydatki ogółem zrealizowano w
kwocie 18.828.040,45 ń, co stanowi 95,320ń planu, w tym:
a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 18.054.833 ,08 ń, co stanowi

95,68Yo planu;
b) wydatki majątkowe zrealizowane zostĄ w kwocie 773.207,37 zł, co stanowi 87 ,67Yo

planu.

6. Wynik budzetu za rok 2016 zam|nął się nadwyżką w krvocie 611.803,41 zł, na
planowany deficyt w kwocie 345.018,84 ń.

7. Zachowane zostały wymogi okeślone w art. 242 ust. 2 stawy o finansach publiczrych
gdyz wykonane wydatkibieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.



8. W sprawozdaniach nie stwierdzono przeboczenia wydatków budzetowych na koniec
okręsu sprawozdaw czę go.

9. Sprawozdania złożono w terminie.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazane zostńy zobowiązania niewymagalne w wysokości
453.945,I5 zł,którełącznie z wykonanymi wydatkami przekraczająp|an wydatków.
Zabowiązania te wynikająz tytułu wynagrodzeń i uposazeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika
(składek ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do zobowiązań zpowyższych
Ę.tułów należy stwierdzić, że wynikają one z mocy prawa.

Wskazuje się na niepełne wykonanie wydatków majątkowych, plan wynosi
881.963,64 z}, zaś wykonanie 773.207,37 z}, co stanowi 87,670ń, Według wyjaśnień Wójta
niepełne wykonanie wydatków majątkowych, wieyże się z przesunięciem terminu realizacji
przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową z roku 2016 które będą kontynuowane
w 2017 roku.

Ze sprawozdania Rb-28S wynika, iz w Gminie występuje niepełna realizacjazadań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdyż na osiągnięte opłaty za zęzwolenia
na sprzedń alkoholu w wysokości 62.272,76 zł wydatkowano 53.298,37 tj.85,59Yo (8.974,39 zł
niewykorzystane dochody). Według wyjŃnień Wójta zawartych w sprawozdaniu wynika, iz
niewykorzystana kwota zostńawprowadzona do planu wydatków budzetowych na rok żOt7.

Biorąc powyższe pod uwagę §kład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
ciągll |4 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Otrzymują:

Wójt Gminy Stupsk
aJa

1)

2)


