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Składu orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej W Poznaniu zdnia28 kwietnia 2oL7 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozda'niu z wykonania
W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr so-0954/49/t2/ln/20l7

budżetu wrazz informacją o stanie mienia Gminy Poniec za rok 2016.
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Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 28

w sprawie

wyruŻenia opinii

o

sprawozdaniu

kwietnia 2017 r.

z wykonania budzetu Gminy Poniec za 2016 rok wraz

z

informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr

412016

Pręzesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku (ze zm) w osobach:

Przewodnicząca:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Małgoruata okrent

działĄąc na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika I99Ż r. o regionalnych izbach

' z Ż016 r., poz.56l.) w twiązku z urt. 267 ustavły z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicmych (Dz. U. z 2016 r.' poz' 1870, z poźn. zm.), wytaża o przedłoŻonym przez Burmistrza
obrachunkowych (Dz. U

Gminy Poniec sprawozdaniu z wykonania budżetu za20I6 rok wraz

z

informacją o stanie mienia jednostki

samorządu terytorialnego

opinię pozytywną z uwagami.

Azzsadnienie
Przedmiotem badania stanqwiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było Sprawozdanie

z wykonania budżefu Gminy Poniec za rok 2016 wraz z informacją o

stanie mienia jednostki samorządu

terytorialnego ptzedłożone tut. Izbie w dniu 31 marca 2017 roku. Skład orzekający zapoznał się takŻe z
uchwałą budżetową uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz Zę sprawozdaniami
budżetowymi.

I.

PrzedłoŻonę sprawozdan ie zawier a częśćopisow ą i tabe|ary czną.

W częściopisowej Burmistrz
przychodach

i

za'warł informację o planowanych

rozchodach budzetu, planowanych

i

i wykonanych dochodach, wydatkach'

wykonanych przychodach

i

wydatkach zakładow

budżetowych, wykazał skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń

i

umorzeń,

zaleg}ości w podatkach i opłatach lokalnych.

Przy poszczególnych działach klasyfikacji budzetowej zamieszczono objaśnienia dotyczące wykonanych
dochodów i wydatków w tym rea|izację wydatków majątkowych i udzielonych dotacji zbudżetu.

W częścitabelarycznej przedstawiono:

-

realizację dochodów i wydatków budzetu,
realizację przychodów i rozchodów budzetu,

2

-

wykonanie planu dochodów (w

łm podlegających

odprowadzeniu do budżetu państwa) i wydatków

nxtiązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami j.s.t,

-

plan

i

wykonanie dochodów

i

wydatków rwiązanych

z

realizacją zadań realizowanych w drodze

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

-

informację z wykonania planu wydatków majątkowych jednorocmych,
zestawienie planowanych kwot dotacj i oraz ich realizacja w 2016 r.,
zestawieniazawierające planowane i wykonane przychody i wydatki za|<ładów budzetowych,
zestawienie przedstawiające zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych,
plan i wykonanie dochodów zĘtułu wydawanych zenłoleń na sprzedużalkoholu i wydatki związane
zę rvlalczaniem narkomaniiirozwiązywanięm problemów alkoholowychzarok20l6,

_

plan i wykonanie wpływów i wydatków rtviązanych z ochroną środowiska zaŻ016 r',
plan i wykonanie funduszu sołeckiego'
terminarz spłat zaciągniętych poĘczek.

Skład orzekający stwierdza, że w części opisowej przedłozonego sprawozdania z wykonania budżefu za
2016 rok Burmistrz Gminy wyjaśniłprryczyny odchyleń od przyjętego w budżecie planu dochodów i
wydatków, atakże przedstawił poziom zadłażeniaGminy.

II.1. Analiza porównawcza prezentowanych danych
planowanymi

w

w

sprawozdaniu

budżecie na Ż016 rok oraz danymi zawarĘmi

budżetowych wykazała zgodnośó kwot planowanych

z wykonania budżetu z kwotami
w przedłożonych sprawozdaniach

i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut.

Izbie za wyjątkiem rozbieżmościv',ykazanych w pkt. III opinii.

II'2.Na podstawie przeprowadzonego badania Skład orzekający ustalił, Że budżet na rok Ż016 został
wykonany nadwyżką budżetową w wysokości 1.533.304,24 zł,bowiem:

a)
b)

dochody wykonano w wysokości30.405.239,97 zł'tj.99,08 yo,

wydatki wykonano w wysokośc i 28.87 L93

Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.6Ż7.116,47

5,7

ń

3 zł, tj. 93,6Ż %o'

i wydatki bieżące w kwocie 26.323.69I,2Ż zł co

spełnia }vymóg z art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na planowane przychody w kwocie 641.885,00 zŁ (z
1'95I.3Ż9,56

ń'

$utl

wolnych środków) wykonanie wynosi

W okresie sprawozdawczym spłacono raty zzaciągnięĘchpoĄczek i kredytów w wysokości 490'000,00

zł. Dane te potwierdza spra-wozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia

Ze

3

i

grudnia roku 20 1 6.

sprawozdania Rb-Z kwańalne sprawozdanie

poręczeń

i

zobowiązań według

Ętułów dhlżnych oraz

IV kwartafu 2016 roku wynika, że zobowiązania Gminy
zł, w tym z tlrtułu kredy'tów i poĘczek _ 12.6Ż1.956,26 zł oraz

gwarancji wg stanu na koniec

stanowią kwotę 1Ż.693'536,00

o stanie

Ą

J

zobowiązan wymagalnych 65.579,74 zł. ZadŁużenie Gminy zĘĄułu kredytów
r. stanowi 4l,75

%o

i

poŻryczek na koniec 2016

wykonanych dochodów.

III. w wyniku analizy przedłożoneao sprawozdania Skład orzekający stwierdził, co następuje:

1) Na stronie 28

sprawozdania

w punkcie 3 ',Dochody z Ętułu wydawania zezłłoleń na

sprzedaż

alkoholu i wydatki związane ze zvvatczaniem narkomanii i rozwiąryvvania problemów alkoholowych
za rok 2016" w zestawieniu przedstawiającym realizację dochodów i wydatków nie wykazano planu i
wykonania rozdziaŁu 85153 (pla''

wpisano

2) Na

_ l00 zł, wyk. _ 0 zł), ponadto

odnośnie tozdz' 75023 błędnie

$ 3020 zamiast $ 3030.

i

stronie 36 sprawozdania w tabeli przedstawiającej ,,Plany

wykonanie przychodów

i

kosztów

samorządowych zakładów budżetowych stan na31.12.2016r.'' tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Poniecu oraz Gminnego ZatJadu Wodociągów

i

Kanalizacji w Poniecu z/s w

Drzewcach do kwot ogółem planu i wykonania w zakresie przychodów i kosztów Wliczono również
lcwoty doĘczące planu i wykonania ośrodkaSportu i Rekreacji w Poniecu, który został przedstawiony
w tabeli na str. 39, 40, i tak:
Przychody
ogółem

Koszty
ogółem

Wtym:
dotacjaz

Wtym:
Wpłata

budżetu

3)

Wynagrodzenia i
pochodne od
wvnasrodzeń
r.289.460,00

wykazano
plan
winno być

4.578.820,00

572.320,00

4.552.015,00

do
budżetu
0,00

4.058.300,00

421.800,00

4.047.308,00

0,00

1.008.986,00

wykazano
wvkonanie
winno być

3.750.681,99

495.309,50

3.918.589,29

0,00

1.186.886,29

3.291.082,13

344.789,50

3.455.633,56

0,00

931.154,33

Analiza wydatków budżetu w powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowychwykazała, że nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków, natomiast
suma wykonanych wydatków i zobowiązail (zpominięciem paragrafów *yrrugrod""ń i pochodnych od

wynagrodzeil) przek'racza plan wydatków ustalonych w budżecie w następujących pozycjach:

Dział Rozdział Paragraf

Plan

Wykonanie

Zobowiązania

wykonanie
+

zobowiązania
(5+6)

l

85t

2
8521

J
1

470(

4
2.067.0(

5

2.031,01

6
73 8.0(

Przekroczęnie
(7-4)

7

2.769.0t

8

102,01

W uchwale Nr XIV89/20I5 z22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwĄ budzetowej na rok 2016:

_Burmistrz został upoważniony do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

do zaciągania zobowiązań z $tułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłościdziałania jednostki' i z których wynikające
płatnościwyWaczĄąpoza2016 rok ($ 12 pkt 5),

4

-określono wysokośó sumy, do której Burmistrz Ponieca może samodzielnie zaciągac zobowiązania
na kwotę 1'000.000 zł ($ l3).

IV. Na stronie 35 sprawozdania zawarto informację, iz Gmina nię realizowała dochodów z tytułu opłat za
usuwanie śmieci,ponieważ na|eĘ do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

v. Wydatki 'nviązane z rea|izacją gminnego programu profilaktyki i roz-łviąrywania problemów
alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie I23.60l,I7 zł

(rozdziaĘ 750Ż3

_

,Urzędy gmin (miast

i

miast na prawach powiatu)'', 85i53

_

,,Zwalczanie
_,'Przeciwdziałanie
_
narkomanii''' 85154
alkoholizmowi'', 85205 ,,zadaniaw zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie'' oraz 85212 _ ,,Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieĘ
szkolnej, a takłŻe szkolenia rrfiodzieĘ") przy zrealizowanych dochodach

z ĘtllŁu wpływów z

zervłolenia na sprzedłŻ alkoholu w kwocie 126.04Ż,75 zł (rozdział 75618

opłat za

-

,,Wpłyvry z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw'', $ 0480 _ ,,Wpłymy z
opłat za zezłłolenia na spr ze daż napoj ów alkoho l owych'').

'il

Plan i!
Plą1-

i

Zgodnie

z

'.D-_9ch_o..py

art. 182 ustawy

z

dnia

[7ł]

Wykqm!-ię'
Wykonanre

i -^-'_'-.
__'-*'-' i
i
i

atki[zł]W^y_l.omp-ię
Wykonanie

plm
Plan ii

26 października 1982 r. o wychowaniu i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z Ż01,6 r. poz. 487, z póżn. zm.) ,,Dochody z opłat za zezrłolenia wydane na
podstawie art. 18 lub art. ]81 oraz dochody z opłat olłeślonychw art.

lI1 wykorzystywane

będq na

realizację:

1) gminnych programów profilaktyki

i

rozwiqzywania problemów alkoholowych oraz Gminnym

Programów, o których mowa w arL ]0 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówĘ wsparcia dziennego, o której mowa

w

przepisach o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i ronłiq4łvania
problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów , o których mowa w art. ]0 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r.

o

przeciwdziałaniu narkomanii

- i nie mogq być przeznaczane na inne cele".

VI.

Przedłozone Sprawozdanię z wykonania budżetu za 2016 r. zawiera dane wymagane przepisami art" 269
ustawy o finansach publicznych.

YII. Załączona informacja

o

stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została opracowana z

zachowaniem postanowień art. 267 ust.l pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

i

5

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Poniec na stronie

15 w tabeli ,,wykonanie dochodów z

Ętułu wykon1nłania praw własnościwg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku (...)" vłykazano dochody w
dz.700 rozdz.70001 $ 0830 w kwocie 174.107,49 zł.

Z wyjaśnienia Burmistrza (str.15) wynika, iż ,,Dochody z mienią w rozdz. 7000l

s

0830 sq dochodami

zakładu budzetowego i nie sq wykazywane w sprmłozdaniu opisowym".

Z informacji o

stanie mienia nie wynika, z jakiego tlrtufu wykonano dochody sklasyfikowane

,,WpĘwy z usług|', bowiem

z

w g 0830

oznaczenia tego paragrafu nie wynika, Ze Są one za|iczane do dochodów z

mienia.

Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 Skład Orzekający ustalił, iż w roku 201ó
Gmina wykonała n/w dochody

z

jednostki samorządu terytorialnego

mienia, które nie zostaĘ wykazane w informacji o stanie mienia
tj.

:

$ 0870 ,,wpływy ze sprzedaży składników majątkowych'' (rozdz.60016) _ w

$ 0750 ,,Wpływy z

najmu

i

lolrocie 5.800 zł,

dzierżavły składników majątkowych skarbu pdństwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek za|iczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze" (rozdz' 80104) _ w kwocie 6.75Ż,63 zł.

Mając powyŻsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Danuta

Pouczenie:

od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego słu4'odwołanie do Kolegium Izby w terminie
dni od datyjej doręczenia.
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