
UCHWAŁA Nr Wa.163.2020
skladu orźekającego R€ionalnej lzby obrachunkowej

w warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 ,oku

W sprawie wydania opinii o pzedłożonym pżez Wójta Gminy stanisławów sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 20']9rok

Na podstawie ań,,13 pkt 5 w związku z ań, '19 ust, 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o rąionalnych izbach obrachunkowych (Dz,U, z 2019 r., poz.2137 t.' - Skład Ożekający
Rąionalnej lzby Obtachunkowej W Warszawie:

Pnewodniczący:
członkowie

uchwala, co następuje:

konrad pachocki
Agnieszka Szewc
karolina Aszkiełowicz

§1

opiniuie pozytywnie sprawozdanie Z Wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2019 rok.

§2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3

od niniejszej uchwały służy odwołanie do Koląium Rąionalnej lzby obrachunkowej
W Warszawie W terminie 14 dniod dnia doręczenia uchwały,

uzasadnienie

W dniu 31 marca 2020 roku do Rąionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie, wraz
z zażądzeniem Wóita Gminy SlanisławóW Nr 1912020 z dnia 26 marca 2020 roku, Wpłynęło
sprawozdanie z Wykonania budżetu Gminy StanisławóW za 2019 rok,

skład orzekaiący Rąionalnej lzby obrachunkowei w Warszawie opiniując
powyższe sprawozdanie dokonał jąo analizy oraz porównania z dokumentami
źródlowymi będącymi w posiadaniu lzby. W elekcie powyżsrych działań Sklad §twierdził,
co następu|e:

1. Plan dochodów został zlealizowany w Wysokości 36.884.755,27 zl, có stanowi 99,04%,
Dochody bieżące zostały Wykonane W 101,25% planu, natomiast dochody majątkowe
zrealizowano W 83,81%,

2. Plan Wydatków zoslał Wykonany w kwocie 37.235.696,18 zł, co stanowi 94,06%
planowanych Wydatków. Wydatki bieżące Wykonano w 96,6l% natomiast Wydatki
maj4kowe zrealizowano W 85,11% uchwalonąo planu. W Wyniku analizy sprawozdań
nie stwierdzono pzekroczenia planu WydatkóW.



3, Wykonane Wydatki bieżące są niźsze od zrealizowanych dochodów bieżących, co
oznacza, iź spełniono Wymog określony ań, 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Z pzedłożonąo sprawozdania Rb-N o stanie należnóci oraz Wybranych aKyWóW
finansowych Wynika, że Gmina posiada należności Wymąalne W kwocie 1,160.158,58
zł, co stanowi 3,15% zrealizowanych dochodóW,

5, Ze sprawozdania Wynjka, że budżet za 2019 rok zamknął się deficytem W kwocie
350.940,9'| zł, plzy planowanym deficycie W Wysokości 2,343.191,99 zł.

6, Zaplanowane prżychody oraz rozchody budżetu zostały W całości wykonane.

7. Na podstawie sprawozdania RtsZ uśalono, że zobowiązania Gminy Stanisławów na
koniec 2019 roku Według tytułóW dfużnych Wyniosły 9.34.1.693,69 zl i stanowily 25,33%
dochodóW wykonanych ogólem. Na powyższą kwotę składają się zobowiąania z Mułu
zaciągniętyń kredytóW i pożyczek.

8, spełniając Wymóg określony W ań, 6 r ust, 2e ustawy z dnia 13 Wześnia 1996r o
utzymaniu czystości i polządku w gminach (Dz.l). z 2019 r., 2010, z późn, zm.) w
sprawozdaniu Zawańo informację o wysokości zrealizowanych dochodóW z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami oraz WydatkóW poniesionych na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi z Wyszczegó|nieniem kosztóW wymienionych
W ust, 2 - 2c Ww, pżepisu.

skład ożekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawje biorąc pod uwagę
powyższe ustaIenia, a także Wyjaśnienia zawańe W sprawozdaniu stwierdził, że opracowane
sprawozdanie spełnia Wymogi Wynikające z ań. 269 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych.
Wskazać pży łm naleźy, że wydając opinię skład ozekający dokonał oceny spfawozdania
pod Względem kryteńum jąo Zgodności z prawem, natomiast ocena działań Wójta w Zakresie
stopnia realizacji budżetu, oraz ocena gospodarnosci i celowości plzy Wykonywaniu budżetu
należy do organu stanowiącąo Gminy,

Wraz z WW. §prawozdaniem została pzedłożona informacja o stanie mienia Gminy na dzień
31 grudnia 20'19 roku,
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