Uchwała Nr 16/5/2016
Składu orzekającego Nr 8
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcry
z dnia 25 kwietnia 2016 roku.
w sprawie w}Ta:żenia opinii o przedło Żonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu
z wykonania budżetu gmny za.2O15 rok wraz z hformacją o stanie mienia gminy.

Działając na podstavrie art. 13 pkt 5 i ań. 19 ust'2 usta\ły z drlla 7 petŹdziemlka 1992 t.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ' z 2012 r., poz. 1113 z póŹn. zm.)
w ztńęL'u z ałt.267 ust.3 ustawy z drua 2'7 sielpnia 2009 r. o fnansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a także zarządzenla nt 312016 Prezesa Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Bydgoszczy z drua 22 sĘcznla 201 6 r. w sprawie składów orzekaj
ących
załresu ich działania, Skład orzekaj ący
8 Regionalrrej Izby obrachunkowej
w Bydgoszczy w osobach:

i

rrr

Przewodnicząca

Elżbieta osińska
Daniel Jurewicz

CzłoŃowie

Jan Siekiucki
postarrowił:

zaopiniować poąt}vryrie przedłoŻotte ptzez W ójta Gminy Wąpielsk sprawozdanie
z wykonania budŻeta' gminy za2015 rok wraz z informacją o starrie mienia gminy.

Uzasadnienie
Skład orzekaj?.y

T
sprżwozdanie
"
z wykonania

przedłożone przez Wójta Gminy Wąpielsk
budżetu Gminy za2O75 rok wriaz z idormacją ó stanie mienia

_.8 ,rozpatrzył'

gminy biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

-

_

uchwałę Rady Gminy Wąlielsk w sprawie uchwalenia budŻetu na 2015 rok wraz
z uchwałami i zavądzen:'arri dokonujący'nri zmian budżetu w ciągu roku,
oplacowaną przez Wójta Gminy Wąielsk informację opisową z wykonania budżetu
za 2015 rok, składającą się z częściopisowej oraz tabeluycznej w szczegółowości
zgodnej z uchwa1onym budżetem,

'-

sprawozdania budżętowe spełniaj ące lvymogl okeślone w rozpotządzeniu Ministra
Finansów z d.'a 16 stycznia 2014 rok w sprawie sprawozdawczości budzetowej

(D2.U.22014

r., poz. 119),

informacj ę o stanie mienia Gminy Wąpielsk.

przedłoŻonych materiałów sprawozdawczych Skład orzekaj ący
oraz informacj a
ustalił, iŹ przedłożone sprawozdania budżetowe, sprawozdanie opisowe
zastrzeŻeń z formalnego punktu widzenia' Zostały one

W wyniku analizy

o

stanie mienia nie budzą
oraz' ptzedłożole
sporządzone przez uprawniony do tego organ, tj' Wójta Gminy Wąpietsk
prawem termińe'
Regionalnej lzbie obrachunkowej w Bydgoszczy w przewidzianym
co następuje:
Analizuj ąc przedstawione sprawozdania Skład orzekający stwierdził'
w wysokości
Prognozowane na 2015 rok dochody budzetu Gminy zostĄ wykonane
bieżące w kwocie
12 906 536,7Ż zł, co stanowi 96,4 % plaru, z tego: dochody
000'46 zł' W strŃturze
12 642 536,Ż6 zł i dochody majątkowe w wysokościŻ64
przeznaczone na ce1e
dochodów subwencja ogólna stanowił a 48,7 %, dotacje i środki
bieżące i inwesĘcyjne 29,Żoń orazdochody własne 22,1 %'
z:
Istotne d1a budżętu Gminy kwoty dochodów własnych uzyskano

-

udziałów w u podatku dochodowym
_
od osób

fizycznych

podatku od

nieruchomości _

i

018 713,00 zł, tj' 100'9 % planu'
5o3

6o9,42ń,tj'

90'9 %p1anu'

- podatku rolnego
_ 670'145,79 zł'tj' 93'3 %planu'
stawek podatków
obniŻenia w 2015 roku przez Radę Grniny maksymalnych
w wynL-u

a takŻe udzielonych umorzeń
opłat iokalnych oraz z Ę-'tułu udzielonych u1g i zwolnień'
niŻsze o kwotę
i odroczenia terminu płatnościptzez organpodatkowy uzyskano dochody
682 637,2I zł, co stanowi 15 '2 % wykonanych dochodów własnych'
Ze sprawozdawczości budżetowej (sprawozdanie Rb-27S) w:ryriką Że zaległości

i

wobecGminywyniosĘ180376'41złiuległyzwiększeniuwstosunkudoanalogicznego
okresu roku poprzedniego o kwotę 14 430,'72 zł'
I47 846'93 zł' tj' 88'7 %
Prognozowane wydatki budżetu zrealizowano w kwocie t2
kwocię 11Ż37 213 '24 zŁ'
planowanych wydatków' Wydatki bieŻące zostĄ wykonane w
w wysokości
co stanowi 89,6 % planu natomiast wydatki majątkowe aealizowano

"

910 633,69 zł, co stanowi 78,9 % planu'
zaangaŻowano
W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budŻetowych
pomocy społecznej i adminishacji
na realizację zadń w zakresie: oświaĘi wychowania'
realizaĄą proĘramu profilakryli przeciwdziałaniu

publicznej. Wydatki 'związale

z

planu' Z treściart' 182 ustawy
alkoholowemu i narkomanii wykonano w 44,8 %ptzyjętego
przeciwdziałaniu
drua Ż6 pazdziemika 1982 r, o wychowaniu w trzeŹwości
dochody nalezy
alkoholizmowi @z'U, z Ż072 r. poz' 1356) wyntka' Że niewykorzystane
w Gminn)Tn
przeznacz1ćw 2016 r. na wydatki rvłlązale z rca\izacją zadań określonych
Programie Profilaktyki i Rozlviąylvania Problemów A'lkoho1owych'

z

i

Womawian}łnoloesieGminaotrzymałaśrodkinafinansowanieiwspółfinansowanie
wysokości 109 203'38 zł'
programów i proj e}ctów z udzia]em środków' europej skich w
zł'
natomiast wydatki z tego Ętułu wyni osĘ 27 678'86
' W sprawozdaniu opisowym przedstawiono realizację dochodów i wydatków
Wskazano działania podjęte
zlviązanych z gospodarowaniem odpadami komunaln)'rni'
w ce1u wiadykacji nalezriościwymagalrrych' Przedstawiono stopień finansowego
zadaniach'
wykonania nakładów inwestycyjnych na poszczególnych

Skład orzekający wskazuje, Źe informacja opisowa z wykonada
budżetu za dany rok

wima zawieraó

wyj

aśnienia,objaśnienia d'oĘczące pTzyczyn wykonania

w wysokości irrnej (wyższej lub niższej) niż planowana.

zadan

Za okes objęty oceną Gmina osiągnęła nadwyzkę operacyjną (dodatnia

róŻnica
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w rłysokości
1.4O5.323,O2 zł przy
planie w kwocię 584 704,15 zł. oznacza to, że spełniony został
wymóg ut' Ż42 vstaury
z drLia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych
@z'IJ. z 2013 t. poz.885 z p6źn. zm..)
_ dalej ustawa. Wypracowana nadwyżka operacyjna
stanowi tę częśćbudżetu Gminy,
która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych pr zez gminę
ked1tów i poĄczek
oraz na finansowuie zadań inwestycyjnych. Wartośó nadwy::ki operacyjnej jej
i
udział
w dochodach Gmhy stanowi podstawowy miemik kondycji finansowej
danej jednostki.
Bldżet za rok 2015 zatltkn$ się nadwyzką budzetową w wysokości 75s 689,79
ń,
przy planowanym deficycie w kwocie 3O5 0.72'47 zł.

W analizowanym okesie Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązan z
Ętufu ked1.tów
i poĄczek. spłaty lat wcześniej zaciągnięfch ked}.tów i poĄczek wraz z kosztami
obsfugi dfugu wyniosĘ 281 '732,61zł, co stanowi 2,2 oń wykonanych dochodów
budżetu.
Ponadto w omawianym okresie dokonano wykupu wierzy.telności na kwotę
IO8 276 zł'
Kwota dfugu na dzień 3 1 gn:dnia 2015 r. (sprawozdanie Rb-Z
,,o stanie zobońapań
wg tytułów dfuznych'') wyniosła 1,2O4 0O3,84 zł, (w tym wierz1,telności
1O91 774,OO zł),
co stanowi 9,3 % wykonanych dochodów budżetu.
Ze sprawozdania Rb 30 S - Roczne sprawozdanie z wykonania p1anów finamowyclr

samorządowych zakładów budzetowych w1mjka, Źe Samorządowy Za|dad
Bldżetovły przy
Urzedzie Gminy Wąlielsk na koniec 20i5 roku nie posiadał zobowiagń qłougaĘcn,
natomiast nalezności wymagalne wpiosĘ 52233,07 zł.

Do sprawozdalia została dołączona informacja o stanie mienia Gmirry, która
spehia'
wymogi okęślonew ań. 267 :ust. 1pkt 3 ustawy.
Uwzględniając

p

oryŻsze Skład orzekający postanowił jak w sentencji

od niniejszej uchwały shzy prawo ułriesienia odwołania do pehego Składu Kolegium Regionahej
Izby obrachukowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni
od daty je.1 orrąłounl.
P r zew o

dricząca Sk1adu orzekaj

ąc

e

go

