GIONALNA IZBA OBMCHUNKOWA

w Lodzi

ZesP6l ZamiejscowY
9S-200 Sieradz, Pl'W

Uchwala Nr M55

N,P1251038966, Ragon

/2018

skladu orzekaj4cego Regionalnej rzby obrachunkowej w Lodzi
z dnia 4 kwietnia 2018 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniuzwykonania budzetu Gminy Wr6blew za20l7 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5

roku o

w

z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paldziemika 1992
regionalnych izbach obrachunko!\Tch (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561),
zwi4zku

po rozpoznaniuptzedLozonego przez W6jta Gminy Wr6blew sprawozdania z wykonaniabud1etuza
2017 rok, Sklad orzekaj}cy Regionalnej rzby obrachunkowej wN.odzi:

l.

-

przewodniczqca

2. BarbaraPolowczyk

-

czlonek

3. Pawel Dobrzyriski

-

czlonek

Grazyna Kos

uchwala, co nastgpuje:

Opiniuje sig pozyfywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Wr6blew za 2017 rok
wrazz informacj4 o stanie mienia Gminy i objaSnieniami.

Uzasadnienie
Wypelniaj4c obowiQzek nalohony art. 267 ust. 3 ustawy

z

dnia

27

sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.IJ. z 2017 roku, poz. 2077) W6jt Gminy Wr6blew
przedlo?yl sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za 2017 rok. Sprawozdanie

to zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 puldziemika 1992 roku o regionalnych

izbach

obrachunkolvych podlega zaopiniowaniu przez regionaln4 izbg obrachunkow4. Sklad Orzekaj4cy

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

N,odzi wydal opinig

w

przedmiotowej sprawie

w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:

1.

Sprawozdania budZetowe sporuqdzone na podstawie rozporuqdzenia Ministra Finans6w

16 stycznia 2014

r. w sprawie

sprawozdawczoSci budzetowej (Dz.tJ.

z

z

dnia

2016 roku, poz.10l5

z p62niejszymi zmianami) i rozporuqdzenia Ministra Finans 6w z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdari jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji
finansowych (tj. Dz.U.22014 roku, poz. 1773);

2.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za20I7 rck;

2

3'

Uchwalg Rady Gminy Wr6blew

z

i

uchwaNarri

w

sprawie uchwalenia budzetu

na 2017 rok wraz

zarzqdzeniami zmieniaj4cymi budzet, kt6re wplyngly do Regionalnej lzby

Obrachunkowej w tr odzi.

4.

Uchwalg Rady Gminy Wr6blew

w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz

ze zmianami dokonanymi w 2017 roku.

5.

ZaLqczon4

do sprawozdania z wykonania budzetu za 2017 rok informacjg o stanie mienia

Gminy Wr6blew.

Na

podstawie analizy przedlohonych dokument6w, Sklad OrzekajEcy ustalil,
2e sprawozdania statystyczne sporz4dzone zostaly zgodnie z wymogami wynikaj4cymi

z

powy?szych Rozporz4dzeh Ministra Finans6w. Dane

planowanych, koreluj4

w nich

zawarte,

w

zakresie kwot

z danymi wynikaj4cymi z uchwaly budzetowej po zmianach. Sprawozdante

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne

z

przedloaonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budzetu og6lem zrealizowano

w wysokoSci 31.030.348,96 zl (100,09%

planu).

natomiast wydatki og6lem budzetu w kwocie 29.279.447,32 zl (9l,69 yo planu).

Dochody biehqce budzetu wykonano
a

w

wysokofici 27.084.167,34

wydatki bieh4ce w kwocie ?1.365.423,8__3_zf (94,65% planu).

z

zl (100,08yo

poyyyhszega _wynika ,

ze nakoniec

roku budzetowego 2017 zostala zachowarra zasada, o kt6rej mowa w art. 242 ust.2 ustawy

27 sierpnia 2009 roku o

plarn),

z dnia

f,rnansach publicznych, bowiem wykonane dochody biei4ce s4 wy2sze,

anizeli wykonane wydatki biel4ce.

Dochody maj4tkowe budzetu zrealizowano w kwocie 3.946.181 ,62 A, co stanowi IO},Isyo
planu, a wydatki maj4tkowe uksztaltowaly sig na poziomie 7.914.023,49 zL, tj.84,55o/o zaloaonego

planu. Sprawozdanie opisowe zawiera wyjaSnienia odnoSnie realizacji inwestycji zaplanowanych
w 2017 roku.
Dochody

wykorzystala

z

w

oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w badanym okresie Gmina

caloSci

na pokrycie koszt6w

zwiqzarrych

z

funkcjonowaniem systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

z

oplat za wydawanie zezwoleri na sprzedu2 napoj6w alkoholowych na koniec

2017 roku osi4gnigto w kwocie 100.136,94 zl. Na zadaria zwiEzane z realizacj4 Programu
Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Gminnego programu
Przeciwdzialania Narkomanii dokonano wydatk6w w l4cznej kwocie 74.656,02 zl,W6re stanowity

74r55o dochod6w uzyskanych na te cele. Przypomina sig, ze zgodnie z art. I82 ustawy z dnia26
pa1dziemika 1982

roku o wychowaniuw IrzelwoSci i ptzeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz.rJ

z 2016 roku poz. 487 z p6lniejszymi zmianami) uzyskane dochody z oplat za zezwolenia nie mog4

3

by(. przeznaczane na inne cele ni2 te wymienione w ustawie o wychowaniu w

trzeZwoSci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i kt6re zostaly przewidziane w gminnym programie profrlaktyki
irczwiqzywania problem6w alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzialania narkomanii.

Dlug Gminy /wedlug sprawozdania Rb-Z
obejmuj4cych kredyty

i

I z tyttilu

wczesniej zaciqgnigtych zobowiqzah

po|yczkj na dzief 31 grudnia 2017 roku uksztaltowal sig na poziomie

2.713.837,96 zl. Wedtug stanu na ten dzien Gmina Wr6blew spelniala relacje, o kt6rych mowa

w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na
sprawozdaw czego w badanej j ednostce nie wyst4pily zobowiq zania wymagalne.
Informacja
ust.

1

o

koniec okresu

stanie mienia Gminy Wr6blew uwzglgdnia dane okreSlone

w

art. 267

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

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlohonych przezjednostkg
dokument6w i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspekt6w wykonania budzetu. Zatem nie moze

by(, uwaaana za r6wnoznacznqt z wszechstronn4 ocen4 prawidlowoSci caloksztaltu gospodarki
finansowej Gminy.
Sktrad Orzekajqcy

w podjgtej uchwale nie dokonal oceny celowoSci wydatkowania Srodk6w

budzetu badanej jednostki

w

zakresie zadah wlasnych ani gospodarnoSci wykonuj4cych budzet.

Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiEzuj4cych przepis6w, nale?y do wlaSciwoSci Rady.

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

dnia

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, sluZy odwolanie do pelnego

Skladu Kolegium lzby w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly'

