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Uchwala Nr IVl48

12019

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w *,odzi

z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniuz wykonania budzetu Gminy Wr6blew za2018 rok.
Na podstawie art" 13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy

z dnia 7 pu2dziernlka

1992

roku o regionalnychizbach obrachunkowych (tekst jednolity 22016 roku, poz. 561 zpohniejszymi

zmianami),

po

rozpoznaniu przedlo2onego przez W6jta Gminy Wr6blew sprawozdania

z wykonania budzetu
1"

GraZyna Kos

2"

Pawel Dobrzyriski

3. Bogdan

za20lB rok, Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby abrachunkowej w Lodzi:

- przewodnicz1ca
- czlonek

-

L4gwa

czlonek

uchwala, co nastgpuje:

Opihiuje sig pozytywnie

sprawozdanie

z

wykonania budzetu Gminy Wr6blew za 2018 rok

wrazz informacj4 o stanie mienia Gminy i obja6nieniami.

Uzasadnienie
Wypelniaj4c obowi4zek naloZony art. 267 ust. 3 ustawy

z

dnia

27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z polniejszymi zmianami)

W6jt Gminy Wr6blew przedloLyl sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za2018 rok.
Sprawozdanie to zgodnie

z

art. 13 pkt 5 ustarvy

z

dnia

7 pu2dziernika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez regionaln1 izbg obrachunkow4. Sklad
arzekaiEcy Regionalnej trzby Obrachunkowej

w tr odzi wydal opinig w przedmiotowej

sprawie

w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:

l.

Sprawozdania budzetowe sporz4dzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finans6w

z

dnia

9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczolci budzetowej (Dz.U. z 2018 roku, poz.l}9

z polniejszymi zmianami) i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdah jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji
finansowych (tj. Dz.U. 22074 roku, poz. 1773);

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania bud2etu za2018 rol<;

a

3.

Uchwalg Rady Gminy Wr6blew

z

uchwalami

i

w

sprawie uchwalenia budzetu

na 2018 rok wrM

zarzydzeniami zmieniaj4cymi budzet, kt6re wplyngty do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w tr-odzi.

Nadto Sklad Orzekaj4cy rozpatrzyL zalqczony do sprawozdania

z

wykonania budzetu

za2018 rok informacjg o stanie mienia Gminy Wr6blew. PrzedLohona informacja uwzglgdnia dane
okreflone w art.267 ust.

Na
2e

z

1

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

podstawie analizy zgromadzonych dokument6w, Sklad Orzekq4cy

sprawozdania statystyczne sporz1dzone zostaly zgodnie

powylszych Rozporz4dzeri Ministra Finans6w. Dane

planowanych, koreluj4

z

wymogami wynikaj4cymi

w nich zawarte, w

z danymi wynikaj4cymi z uchwaly budzetowej po zmianach,

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne

z

ustalil,

zakresie kwot
Sprawozdanie

przedlohonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budzetu og6lem zrealizowano w wysokoici 21.326.502,34 zl (100,45%o planu),
natomiast wydatki og6lem budzetu w kwocie 32.837.941,71 zl (98,I3o/o planu).

Dochody bie24ce budZetu wykonano
a,wydatki bieZ4ce w kwoeie 2L614.39I,74

w

wysokoSci 24.959.125,96 zL (100,49% planu),

zL (97,26Yo

planu). Z powyZszego wynika, 2e na koniec

roku budzetowego 2018 zostala zachowana zasada, o kt6rej mowa w art. 242 ust.2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieZqce s4 wyLsze,
ani?eli wykonane wydatki bie21ce.

Dochody maj4tkowe budzetu zreahzowano w kwocie 2.367.376,38 zl, co stanowi I00,01yo
planu, a wydatki maj4tkowe uksztaltowaly sig na poziomie 11.223.549,97 zl, tj. 99,87yo zalolonego

planu, Sprawozdanie opisowe zawiera informacje

w

przedmiocie realizacji inwestycji

zaplanowanych w 2018 roku.

Dochody

wykorzystala

z

w

opLat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w badanym okresie Gmina

calo5ci

na pokrycie koszt6w

zwi4zanych

z

funkcjonowaniem systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dlug Gminy wskazany
dfuZnych oraz porEczef

i

w

sprawozdaniu

gwarancji

Rb-Z o stanie zobowi4zah

na dziefi 3l

wedlug tytul6w

grudnia 2018 roku uksztaltowal

sig

na poziomie 6.022.769,92 zl. Zobowi4zania te obejmtjq zaci4gnigte dtrugoterminowe kredyty
i potyczki. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielala porgczeh i gwarancji.
Na koniec 2018 roku w badanej jednostce nie wyst4pily zobowi4zania wymagalne.

Niniejsza opinia opartajest wyl4cznie na wynikach analizy przedlo?onych przezjednostkg
dokument6w

byt

i

dotyczy jedynie formalno - prawnych aspekt6w wykonania budzetu. Zatem nie moze

twaLana za r6wnoznacznq

finansowej Gminy.

z

wszechstronn4 ocen4 prawidlowo6ci caloksztattu gospodarki

3

Sklad Orzekaj4cy w podjgtej uchwale nie dokonal oceny celowo6ci wydatkowania Srodk6w

budzetu badanej jednostki

w

zakresie zadah wlasnych ani gospodarnoSci wykonuj4cych budZet.

Ocena w tym zakresie, stosownie do obowi4zuj4cych przepis6w, nale?y do wla5ciwoSci Rady.

Od opinii wyraZonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ustawy z
7 paLdziemika

1992 roku

dnia

o regionalnych izbach obrachunkowych, sluZy odwolanie do pelnego

Skladu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaty'

