Uchwala Nr IV/56

12017

Skladu Orzekaj4cego Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w N,odzi

z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniuz wykonania budzetu Gminy Wr6blew za20I6
Na podstawie art.

roku

o

i3 pkt 5 w

zwrQzku

z

art. 19 ust. 2 ustawy

legionalnych rzbach obrachunkowych (tekst jednolity

z

z

rcl<.

dnia 7 paLdziernika 1992

2016 roku, poz.

561),

po rozpoznaniu przedlozonego przez W6jta Gminy Wr6blew sprawozdania z wykonania budzetu
za2016 rok, Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby Obrachunkowej wtr odzi

2. BarbaraPolowczyk

- przewodnrczqoa
- czlonek

3. Pawel Doblzyriski

- czlonek

1" Grazyna I(os

uchwala, co nastgpuje:

Opiniuje sig pozytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Wr6blew za 2016 rok

wtaz

z informacj4 o stanie mienia Gminy

i objaSnieniami.

Uzasadnienie
Wypelniaj4c obowi4zek nalozony art. 267 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.22016 roku, poz.

z dnia 27 sierpnia 2009 roku
I8l0 zp6lniejszymi

zmianami)

W6jt Gminy Wr6blew ptzedlo2yl sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za 2016 rok.
Sprawozdanie to zgodnie

z art. 13 pkt 5 ustawy z

dnia 7 paldziernrka 1992 roku o regionalnych

tzbach oblachunkowych podlega zaopiniowaniu przez regionaln4 izbg obrachunkow4. Sklad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Oblachunkowej

w tr odzi wydat opinig w przedmiotowej

sprawie

w oparciu o nastEpuj4ce dokumenty:

1, Sprawozdania

budzetowe sporz4dzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia

16 stycznia 2014 r.

w sprawie

sprawozdawczoSci budzetowej (Dz.U.

z 2016 roku,

po2.1015

z po2niejszyrni zmianami) i rczporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdaf jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji
finansowych (tj. Dz.U.22014 roku, poz. 1773);

2.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budZetu za20l6 rok;

2

3. Uchwalg Rady Gminy Wr6blew w sprawie uchwalenia budzetu na 2016 rok
wtaz z uchwalami t zaruqdzeniami zmieniajqcymibudzet, kt6r'e wplynEly do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w tr odzi.

4' Uchwalg Rady Gminy Wr6blew w splawie Wieloletniej Prognozy

Finansowcj

wrazze zmranamr dokonanymiw 2016 roku.

5. Infornracjg o stanie mienia Gminy Wr'6blew

za2016

Na podstawie analizy przed\ohonych
2e

z

rol<.

dokument6w,

sprawozdania statystyczne spot'z4dzone zostaly zgodnie

powyitszych RozporzEdzeh Ministra Finans6w. Dane

Sklad

z

w nich

Orzel<aj1cy ustalil,

wymogami wynikaj4cymi
zawaTte.

w

zakresie kwot

planowanych, koreluj 4 z danymi wynikaj4cymi z uchwatry budaetowej po zmtanach. Splawozdanie

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne

z

przedloZonymi sprawozdaniamr

statystycznymi.

Dochody budzetu og6lem zreahzowano

w wysoko5ci 23.926.619,92 zl

(99,61Yo planr),

natomiast wydatki og6lem budzetu w kwocie 23,516.312,39 zI (93,99 % planu).

Dochody bieLqce budzetu wykonano
a

w

wysokosci 23.447.067,69

zt

(I00,49Yo planu),

wydatki biez4ce w kwocie 19.225.204,02 zl (96,48% planu). Z powyirszego wynika, Le nakonicc

roku budzetowego 2076 zostala zachowana zasadg., o kt6r'ej lno\va w alt. 242 vst.2 ustarvl'

z

dnta

27 sierpnia 2009 loku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody biea4ce sq wyasze,
anrheli wykonane wydatki bieZ4ce.

Dochody maj?tkowe budzetu zreahzowano w kwocie 479,552,23 zl, co stanowi 69,590A
planu, a wydatki maj4tkowe uksztaltowaly sig na poziomie 4.29I,108,37 zl, t1. 84,26Yo zaloLonego

planu. Sprawozdanie opisowe zawrera informacje odnoSnie rcahzacjt inwestycji zaplanowanych

w

2016 roku.

Dochody

wydatkowala

z

w

oplat za gospodarowanie odpadarni komunalnymi

caloSci

na pokrycie koszt6w

zwiqzanych

z

w badanym okresie

Gmina

funkcjonowaniem systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

z

oplat za Wdawanie zezwoleri na sprzeda| napojow alkoholowych na koniec

2016 roku osi4gnigto

Profilaktyki

i

w kwocie

93.090,99 21. Na zadania zwiqzane

RozwiEzywanta Ploblem6w Alkoholowych

z

reahzacj4 Programu

oraz Gminnego

Programu

PrzecrwdzialamaNalkomanii dokonano wydatkow wl4cznej kwocie 75.76I,63 zI, kt6re stanowily

81'38%0 dochod6w uzyskanych na te cele, Plzypomina siE, 2e zgodnie

26 paLdziemtka 1982

roku o wychowaniu w trzeLwo|ci i

z afi, 782 ustawy z

dnia

przeciwdzialanru alkoholizrnowi

(ti. Dz. U z 201,6 roku poz, 487 z polniejszyml zmranami) uzyskane dochody z oplat za zezwolenia

nie mog4 by(. przeznacz ne na innc cele niz te wymienione w ustawie o

wychowanir-r

l

w trze?woici i przeciwdzialantu alkoholizmowi i kt6re zostaly przewtdziane w gminnym programie
profilaktyki t rczwiqzywania problem6w alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzialanta
nalkomanii,

Dlug Gminy /wedlug sprawozdania Rb-Z
obejmuj4cych kredyty

I z tytulu wczeSniej zactqgnigtych zobowrqzah

t potyczki na dzien 31 grudnia

2016 roku uksztaltowat siE na poziomie

2.948,000,00 21, Wedlug stanu na ten dzi-en Grnina Wr6blew spelniala relacje, o kt6rych mowa

w art, 243 ustawy z dnia 27 sielpnia 2009 roku o finansach publicznych, Na koniec
splawozdawczego w badanej jednostce nie wyst4pily zobowi4zarTra wymagalne.
Informacja

o

stanie mienia Gminy Wr6blew zawrera dane okreSlone

okresu

w aft" 261

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

Niniejsza opinia oparta jest wyl4cznie na wynikach anahzy przedlohonyeh przezjednostkq
dokument6w i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspekt6w wykonania budzetu, Zatem nie tnoze

by|

uwaaana

za r6wnoznaczrr4 z wszechstronn4 ocen4 prawidlowoSci caloksztahu gospodarki

finansowej Gminy.
Sktad Orzekaj4cy w podjEtej uchwale nie dokonal oceny celowoSci wydatkowania Srodk6w
budzetu badanej jednostki

w

zakresie zadah wlasnyeh ani gospodarnoSci wykonuj4cych budzet.

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

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

dma

paldzien-rika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvyoh, struzy odwolanie do pelnego

Skladu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.
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