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Składu Grzekającego Regionalnej Izby Glrrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 lnvietnia 20Ł9 r.

w

sprawie wyrazenia opirrii

z

o

sprawozdaniu

z

wykonania budżetu Gminy Poniec za Ża18 rok wraz

informacją o stanie rnienia jednostki samorządu tery'torialnego

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w

Poznaniu wznaczony Zarządzeniem

Nr 5/2019 Frezęsa Regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 roku w osobach:

Przetvodnicząca:

Danuta Szezepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Bęata R.odęwald_Łaszkou'ska

działając na podstawię art" 13 pkt 5

obrąchunkorvych (Dz. U. z

i

al1-.

19 ust" 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalłych izbach

Żań r'; poz.

56I z późn. zm.) w związku

z

art. 267 ustawy'

ZaT z pażn. zrn.),

2009 r. o l'tnansaclr publicznych (Dz. U. z ŻB11 t., poz.

wyrcŻa

z łlnia 27 siełpnia

o ptzedłożonym przez

Burmistrza Gminy Poniec sprawozdaniu z wykonania budzetu za2018 rok wraz z irrfomacją o stanie mienia
j

ednostki samorządu terytorialnego

opinię pozytywną.

Uzasadnienie
Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było Sprawozdanie

z w'ykonania budzętu Gminy Poniec za rok 2a18

w,raz

z

infornracją o stanie mienia jednostki samorządu

terytorialnego przedŁożone tut. Izbie rv dniu 27 marca 2019 roku. Skład orzęka.iący zapoznaŁ się także

z rrcirwałą budzetową uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz ze sprawozdaniami
budżetowymi.

I.

PrzedłoŻone sprawozdanię zawiera częśćopisową i tabelaryczną'

W częściopisowej Burmistrz za'warł informację o planorł.anych i wykonanych dochodach, wydatkach,
przychodach

i

rozchodach budżętu, planow'anych

i

wykonanych przychodach

i

kosztach zakładów

budżetowych, wykazał skutki obniżenia górnych stawek podatkowyclr' ulg, odroczeń

i

umorzeti,

zaległościw podatkach i'opłatach iokalnych.

Przy poszczególnych działach klasyfikacji budzetowej zamieszczano objaśnienia doĘczące wvkonanych
dochodów i wydatków w tym rcalizaeję w1'datków majątkowych i udzielorrych dotacjiz budzetu'
W częścitabelarycznej przedstawiono:

-

realizację dochodów i wydatków Łrudzetu,

_

realizację przychodów i rozcl-rodów budzetu,

wykonanie planu doclrodów {w tym pot1legających odprowadzeniu do budżętLl państ*'a) i iłydatkólv
mviązanych 2 y,ykonywanięm zadan z zakresu adininistracji rządowej oraz innych zadań zieconych

_

ustawamij.s.t,

plan

i

w3'korranię dochodów

i

r.rydatków związanych

z

realizacją zadail ręalizowanych w- drodzę

porozumięli z innymi jednostkan-li samorządu torytorialnego,

_
_
-

informację z wykonania planu wydatków nrajątkowych jednorocznych,
zestarł,ienie planowanycłr kwot dctacji oraz ich realizacjaw 2018 r.,

zęstawienie zawieĄące planowane i wykonane przychody i koszty zakładaw budzetowyclr,
zestawienie przedstawiające zakres i kwoty dotacji dla zakładów budzetowych,
plan i wykonanie dochodów zĘĄułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane
zę zvłalczaniem narkomanii i rozwiąąrwaniem problemów alkolrolowych za rok 2018,
plan i wykonanie wpĘwów i wydatków nwlązałych z ochroną środowiska za2018 r.,
plan i wykonanie funduszu sołeckiega.
terminarz spłat zaciągniętych pożyczek.

Skład orzękający stwierdza,Że w części opisowe.i przedłożonego sp{awozdaniaz lvykonania budzetu za
2018 rok Bunnistrz Gminy wyjaśniłprzy:zyny odchyleń od przyjętego w trudŹecie planrł docliodów i
wydatków, atakŻe przedstawił poziom zadłużęnia Gminy.

z wykonania budżetu z kwotanti
zawaĘmi w przedłożonych sprawozdaniach

ll.tr. Analiza porównawcza prezerńowanych danych w Sprawozdaniu
planorvan3rmi

w

budżecie na 2018 rok oraz danylni

budzetowych wykazała zgodrrośó kwot planowanych i wykonarrych w dokurnentach przedłoŻonych tut.
Izbie, za wyjątkiem rozbieżnościwykazariych w pkt. III opinii.

II.Z.Na podstawie przeprawadzonego badania Skłay' orzekający ustalił, że budżęt na rok 2018 został
wykonany nadwyżką budżetoił'ą w wysokości?16.673,ŻŻzł, bowiem:

a)
b)

dochody wykonano w rł)isokości33.059'468.56 zł, tJ.97 ,59

oń,

wydatki wYkonano w wysokośei 32.8Ą2.7q534 zł,tj.95,13 o/o.

Dochody biezące wykoirano w krł'ocię 3I"793.37Ż,71 zŁ i wydatki bieżące N,kwocie 29.677.089,a2 zł co
spełnia wymog z aft. Ż42 ust' 2 ustawy o finansach publicznych.

Na planowane przychody w kwocię l.88"l.744,89 zł (z tfułu wolnych środków) łykonanie wynosi
4.a32.856,22 zł.

W

okresie sprawozdafuc4rm spłacono raty

z

zaciągnięĘch pożyczek

i

kredytów

w

wysokości

l.240.000,00 zł. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytoria|nego za okres od początku roku do dnia

Ze

31

grudnia roku 2018.

sprawozdania Rb-Z kwartalne sprawozdanie cr stanie zobowiązań według tytułów dłuznyclr oraz

poręczeń

i

gwarancji wg stanu na koniec IV kwartafu 2018 roku wyrrika, że zobowiązania Gminy

stanowią kwotę 10.Ż89.750^7Ż zŁ,

w

zobowiązan wymagalnych 9ł."194,46

20l8 r' stanowi 30,85

t-Ym

z Ętułłlkredytów i

poz1,czek

-

10.197.956,26

zł oraz

zł. ZadŁuzenie Gininy z $Ąufu kredlów i poryczek na koniec

% rłykonanych doclrodów'

III. W rłyniku analizy przedłozonego sprawozdania Skład orzekający stwierdził, co rrastępuje:

Na

1)

1 stronie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Ponięc za rok 2018 wykazano. iŹ

planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 określono w kvrocię 34.523.911,14

zł natomiast z

dalszej częścisprawozdania opisowego araz sprawozdania Rb-NDS i Rb-28S sporządzonych na dzień
31 grudnia 2018 roku'wynika kwota 34.523.9Ż2,14 zł.
Ż)

Na stronie

l

sprawozdania w tabęli przedstawia.jącej realizację dochodólv w poszczególnych działach

klasyfikacji budżetowej w dzialę 020 _ Leśnictwo wykazano, iŻwykonanie stanowi 00ń planu, podczas
gdy
3)

z obllczeń stanowi ano 97,74

Na stronie 5 sprawozdania

%o

planu.

w' zestawieniu tabelaryoznym przedstawiającym plan

i realizację dochodów

majątkowych:

w dz. 700 rozdz' 70005 $ 0760 procent wykonania dochodów wykazano w wysokości 62,4Ż0ń
zamiast 0% {p|an 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł}, tym samym wykonanie w dziale 700 wynosi
66,AiYa planu.

w dz' 758 kwotę planu

wy'kazano

w kwocie

Ż0.932,00

zł natołniast z

prsdliczęnia rloehodów

zaplanowanyeh w dziale wynika kwota Ża.919,79 Zł.

4) Na

stronie 9 rv tabeli przedstawiającej reaiizację w1.datków w poszczególnycil działach klasyfikacji

budżetowej

w dziale 853 nie podano nazw działu. Powinna widnieć n&Zwa,,Pozostałe zadaria

w zakresie polityki społecznej'''

lV.

W wyniku ana|izy sprawozdania z wykonania budzetu w powiązaniu ze sprawozdaniem budzetowym
Rb-28S z wykonania planu wydatków budzętouych jednostki samorządu terytorialnego za okres
sprawozdarvczy od początku roku do dnia

3l

grudnia roku 2018 stwierdzono, że nie rvystęprr.ją przypadki

przekroczenia planowanych wydatków bildżetowych' a suma wydatków wykonanych i zobowiązań nie

przebacza pianu ustalonego w budżecię (z pominięciem paragrafów wynagrodzei'l

i

pochodnych od

wynagrodzeń oraz przekłoezen groszowy'ch)'

V. W

wyniku przedłozonego spra\.vozdania Skład orzekający stwierdził, że w nize-j rr,jzmienionych

podziałkach klasyfikacji budŹetowej poniesione zostały wydatki związane z wypŁatą odsetek oraz kar

i.

odszkodowań:

Dz'jał

P'azdzjał

Paragraf

Nazwa

700

70005

4590

Kary i odszkodowania wypłacane
fiarzęcz osób fizycznych

Wykonanie

Plan
4.610,00

4.608,00

Z częścl opisowej sprawozdania wynika, że kary i odszktłdołvania w dz'

7aa razdz. 70005

s 1590

dotyczc1

wypłaty adszkodowąnia osobie fizycznej za przejęcie nieruchołłlościna cełe inwesĘcji drogowej przy ul.
Janiszewskiej (str. I 1).

VI' Na

stronie 36 sprawozdania zarą'arto inf'ormację, iz Gmina nie realizołvała dochodów z Ę.tufu opłat za

usuwanię śmięci,poniewaz naleŻy do Komunalnego Zwlązku Gmin R'egiołru Leszczyńskiego.

VlI. Wykonanie dochodów z ĘĄułrl opłat za wydawanie zęzwoleń na sprzedaż rrapojów alkoholowych oraz
wydatków związanycb z realtzacją gminnego prograinu prof'ilaktyki i rozrviązyrvania problenrów
aikoholowych oraz gminnego programll przecivłdziałania narkomanii obrazuje ponizsze zestawienie:

Dochodv lzłl
Plan
Wykonanie

Rozdział

Rozdział
75423

75618
({i 0480)

134.089,00

131"Ż38,75

16.600,00
500,00
79.173.89
s.760,00
41.683.Ż4

85153
85154
85205

85412
Razem:
VII]

.

Wvdatki lzłl
PIan
Wvkonanie

144"311.13

15.273,00
0,00

la.01t.4a
5.760.00
41.683,24
13Ż'733.84

Przędłożone sprawozdanie z wykonania łludżetu za Ż}LB r. zawiera dane wymagane przepisam

i

aft. 269

ustarvy o finansach publicznych.

x.

Załączona informacja

o

stanie mienia jednostki samorządu ter;Ąorialnego została opracowana

zachowaniem postanowień ań. 267 ust.

i

Z

pkt 3 ustawy o finansaclr publicznych.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ponięc na stronie 15 w tabęli ,,Wykonanie
dochodów z Ętułu wykonywania pru-- własnościwg StGnIr na dzień 3I grudnia 2018 roht (...)"
wykazano dochody w rozdz.4002 $ 0840 w ktł'ocie 508,00

zł arazw rozdz.70001 $ 0830 w kwocie

214.208,05 zl.

Z wyjaśnienia Burmistrza (str'l5) wynika, iż,,Dochody z miełłiarozdz. 40t)2 s 0840
1\

i

rozdz. 7000l

0B-i0 sq dochcldctmi zaWadu budżetowego i nie sq wyka4u,ąne w sprc*uozdałtiu opisawym".

Z informacji o stanie rnięnia nie wynika.
..trfp{r.ryJ:

z

jakiego t}Ąułu tvykonało dochod}' sklasvfikowanę w 8 0830

z lłslzg''. bowięm z oznaczenia te8o paragrafu nię wvnika. że są one załiczanę do doclrodów z

mienia.
Na, Dowyższą nigprawidło:yvgsć._[kład orzekeiąc.-y,lyska,zqqał Ugłr3/-ąłąNr.

z dnia ]6

$Q_$954/3łl1?{iłl2$18

Ęyietni+- ?0*!&-ł-w odąie,siełiu drl infqr{nacii o .Stąnie--mignia wg*g]Lg$u Ęa dĘieó

31 erudnia 2017 r. i uchrvała Nr SO-0954/48/l2lLq/2Qu z dnią ?8 kwietnla-zg!Ż
do informacii o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

r= vP

CId-niesieniu

W zestawieniu planu

i

wykonania przychodów

i

kosztów Zakładtł Gospodarki Komunalnej i

Mięszkaniowej w Poniecu (str. 38) w dziale 700 ,,Gospodarka rnięszkaniowa" wykazano rĄ'konanię
przychodów ,,WpĄ+vy z usług" w klvocie 448.432,24 zł, w tym z Ętułu: rn.in. przychocly z najrnu

dzierŻaw w kwocie Ż14.Ża8,06. Zatęm

na|eŻ5l domniemywać,, i'Ż uzyskane przychody

714.?08,a6 zł pochodzą z najmu t dzźerŻasy, które błędnie zostĄ sklasyfikowanę w $ 083

i

w kwocię
,' IYphłuy

z

usług'' zamiast w $ 075 ,,Wpbłęy z najłnu i dzierżawy skłądłlików łnajqłkowych Skarbu Pełń,shaa,
jednostek samorzqdu terytorialnega lł,łbinnycłl jednostek zaliczcmych do sektora firlcnsów publicznycle
oraz innych umów

o

podobnyrn charakterzen1

Na podstawie sprawozdania z wykonarria budżetu za rok 2018 Skład orzekający tlstalił, iz
roku 2018 Gmina rłykonałan/w dochody z łnienia, które nie

zostĄ

rv

wykazane rv informaeji o stanię

mienia jednostki samorządu terytorialnego tj. $ 0750 ',Wpływ z najtnu i dzierŻauy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charaktęrze'' dz' B01 tozdz.80101

-

w

tęrminie

14

kwocie 1l.363,25 zł oraz rozdz.80104 - w kwocie 8.498,00 zł'

Ma_iąc porłryższe na uwadze orzeczono

jak w sentencji.

uta Szczepańska

Pouczenie:

od niniejszej uchwały Składu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium izby
dni od daty jej doręczenia.

rv

