
Załącznik nr 	do Protokółu nr.NV I  /AI  
kady Gminy Stanisławów 

z 	tg..,41Drii- 

UCHWAŁA Nr Wa.170.2017 
Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016 rok. 

Na podstawie  art.  13 pkt 5 w związku z  art.  19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn,: Dz. U. z 2016 E poi 561.) - Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca 	Agata Pączkowska 
Członkowie 	 Bożena Zych 

Bożenna Piotrowska 

uchwalą  co następuje: 

§ 1 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016 rok opiniuje pozytywnie. 

§ 2 

Uzasadnienie stanowi integralną  część  uchwały. 

§ 3  

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Uzasadnienie 

W dniu 4 kwietnia 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz 
z Zarządzeniem Wójta Gminy Stanisławów Nr 2612017 z dnia 30 marca 2017 roku, wpłynęło 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2016 rok, 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe 
sprawozdanie dokonał  jego analizy oraz porównania z dokumentarni źródłowymi będącymi 
w posiadaniu izby. W efekcie powyższych działań  Skład stwierdził, co następuje: 

1. Plan dochodów został  zrealizowany w wysokości 26 949 239,94 zł, co stanowi 98,80%. 
Dochody bieżące stanowiły 96,60%, natomiast dochody majątkowe 3,40% wykonanych 
dochodów ogółem. 
Plan dochodów majątkowych został  wykonany w 69,91% natomiast plan dochodów 
bieżących w 100,26%. 

2. Plan wydatków został  wykonany w kwocie 28 923 785,74 zł, co stanowi 86,96%. Wydatki 
bieżące wykonano 91,71% uchwalonego planu i stanowią  one 76.94% wykonanych 

wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiące 23,06% wykonanych wydatków ogółem 



zostały wykonane w 74,12% przy czym organ wykonawczy nie odniósł  się  do okoliczności 
towarzyszących niepełnemu wykonaniu tej grupy wydatków. 

3. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za 2016 rok zamknął  się  deficytem 
w kwocie 1 974 545,80 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 986 786,00 zł. 

4. Skład Orzekający zauważa, te Gmina w 2016 roku zaciągnęła zobowiązania dłużne 
(wg Rb-NOS za 2016 rok - kredyty i pożyczki) o wartości 1.847.385,22 zł. Przychody z tego 
tytułu zaplanowane były w budżecie Gminy na 2016 rok w wysokości 4.313.000 zł, jako 
jedno ze źródeł  finansowania planowanego deficytu w kwocie 5.986.786 zł. Zatem w dacie 
podjęcia Uchwały Budżetowej istniała podstawa do zaciągnięcia tego rodzaju zobowiązań  w 
planowanej wysokości. Ostatecznie wynik budżetu zamknął  się  deficytem w wysokości 
niższej - 1.974.545,80 z1. 
Ze sprawozdania Rb-NOS za rok 2016 wynika, iż  środki z kredytów i pożyczek 
przeznaczone zostały na sfinansowanie deficytu jedynie w kwocie 300.759,80 zł. 
W pozostałej kwocie deficyt sfinansowano z wolnych środków (w rozumieniu  art.  217 ust. 2 
pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1870)). Na spłatę  zobowiązań  wcześniej zaciągniętych, zgodnie z planem budżetu Gmina 
przeznaczyła wolne środki. Zatem niewykorzystana kwota zaciągniętego w 2016 r. 
zobowiązania dłużnego, wykazanego w sprawozdaniu Rb-NOS jako kredyty i potyczki 
w wysokości 1.546.625,42 zł  jxmiększy posiadane przez Gminę  wolne środki. 

Wobec powyższego do analizy Wójta i Rady Gminy i oceny Rady Gminy pozostaje kwestia 
realistyczności zaplanowania budżetu na 2016 rok i gospodarności w zakresie zaciągnięcia 
w 2016 roku zobowiązania dłużnego. Trzeba wziąć  przy tym pod uwagę, że zaciągnięcie 
zobowiązań  kredytowych i pożyczkowych rodzi dla budżetu skutek w postaci wydatków na 
jego obsługę  (odsetki,  maize).  

5. Plan przychodów w wysokości 6 849 578,00 zł  zostały wykonany w wysokości 4 680 833,21 
z1 tj. 68,349", natomiast plan rozchodów - w 100%, na które złożyły się  spłaty rat 
kapitałowych z tytułu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 862 792,00 zł. 

6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Gminy Stanisławów na koniec 
2016 roku według tytułów dłużnych wyniosły 6 143 067,22 z1 i stanowiły 22,79% wykonanych 
dochodów. Na powyższą  kwotę  składają  się  zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 
pożyczek. 

7. Należności wymagalne Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 906 345,81 21 
stanowiły 3„32% dochodów planowanych oraz 3,36% dochodów wykonanych. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, te opracowane 
sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z  art.  269 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych. 
W związku z tym Skład Orzekający wydal opinię  jak w sentencji uchwały. 

A r,•a2c Piczkow.ika 
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