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z dnia 29 kwienria 2019 r.

1, .Pra\rie oPinii o PrzedłoŻonym przez Wójta Gminy Marcisńw sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Marciszów za 2018 r.

Na Podstawie an. 19 ust.2 w związku z an. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 paźlńemika 1992 roku o
:egonainYch izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2aI6 r., poz. 561 i , Żorc r. poz, 994.) oraz
zarządzeńa 4/1B Prezesa Regionalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocłarriu z drua 28 marca 2018 r. w
sPrawie wYznaczeńa składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej
IzbY _ObrachuŃowej we Wrocławiu w osobach: Dorota Pietrzy-kowska - Pzewoórućąca, Joanni
Stylska - Członek, Aleta Kieljan - Członek

wydaje opinię pozytywną

_o_ PrzedłoŻonYm PrZeZ WÓjta Gminy Marciszów sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy
Marciszów za 2018 rok.

uzasadnienie

^ Stosownie do przepisórv art. 267 ust.1 pkt 1oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach.Publicznych.@1U. z 2077 r poz. 2077 z późn. zn,l )- Óalej ufp, wójt gminy (bunnistrz,
PrezYdent) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku Uuazeówyrr1 pizedŚtawia radzie
gmlnY oraz regionalnej izbie obrachuŃowej sprawozdanió roczne z wykonańi budzetu gminy,
zawieĄące zestawienie dochodów i wydatków wl,nikające z zamknięć racirunków budzetu gńny, 117

szczegółowości nie mniejszej, niz w uchwale budzetowej.
Skład OrzekającY wY.dał ruruejsą opinię na podstańe analizy danych i informacji zawartych w
sPrgwozdańach z wykonania procesów gromadzenia środków pub[Ćznych i ich rozdysponówania
(Rb), sPorządzonych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia ZÓtg rołń oraz w przeółożonym 01
kwietnia 2019 roku przez Wójta Gminy Marcisńw sprawozdańu locznym z rv}konania budżetu
gminy Marciszów za ŻOtg rok.
Badając Pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budzetu gmlny za 2O1B rok Skład
Orzekaj ący stwierdza, ze :

1. PIan dochodów i wydatków budzetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał i zarządzen organów $nny.
2. llanY i wYkonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
_3._ lane liczbowe prezentowane radzie gminy przez wójta w sprawozdaniu z realizacji budzetu za
2018 rok są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania procesów-gromadzenia środków publicznych i
ich rczdrvsPonowania ( o sy,,mbolu Rb) nrzedłozonymi regionalnej izbie obrachunkowej.
4. Dochody budzetowe ogółem zrealizowano w wl,sokości 22,229.035,05 zł co w stosunku do
zaPlanowanych wielkości wynosi 99,96%, w tym dochody bieące wykonano w kwocie
18.700,002,41, zł, co stanowi 101,560/o, a dochody majątkowe w wysokości 3.529,032,64 zł, co
stanowi 92,27o/o wielkości planowanej. Wykonanie wpływów z poszczególnych źródeł zostało w
sPrawozdaniu omówione. Przedstawiono stan zaległości wobec budżetu, skutki obnizenia gómych
stawek podatkowycĘ udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach oraz skutki uńrzónia
zale głości podatkowych.
5, Wydatki zrealizowano w wysokości 26.722,744,83 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,450/o, w
tym wydatki bieące wykonano w kwocie 16.460.103,29 zł, co stanowi g5,33o/o, a wydatki
majątkowe w kwocie 10.262,641,54 zł, co stanowi 9B,3Io/o wielkości planowanej. W sprawozdańu
omówiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do
poszczególnych zadań.
6. W wyniku analizy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budzetowych", ,,Rb-2BS o wydatkach
budzetowych" stwie rdzo no, że,,

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26
października ]_9B2 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałańu alkoholizmowi (Dz.U. z2OIB
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r, poz. 2137 i2244) zaplanowane w kwocie 61.000,00 ńzrea]:zowano w wysokości 61,,947,75. zł,
co stanowi 101,55% planu;
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i ronuązyrvania problemów alkoholowych
wyniosły 29.994,25 zł, co stanowi 65,5% planu;
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii rvvntosły 1.274,00 ż, co stanowi
3a30ń planu.
W sprawozdaniu omówtono realizację zadań z gminnego proglamu profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii,
- dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanre ze środowiska w kwocie 94.783,66 zł zostały
pźeznaczone na finansowańe zadań związanych z ochroną środowiska;
- dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 568.O0B,43, co stanowi BB,Bo/o

kwoty planowanej; wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 593.328,19 zł, co stanowi
92,7 1o/o kwoty planowanej.

7. W sprawozdańu przedstawiono wykonanie dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych.
3. -i" iii,;;ku ;-ealizacji JcchoCć,,,",i iii,Catkórl,buC;clu gir-ijr) zJ ]0i9 :;l; ;c-,,,,st;} Ccfic,,i ,,,,, !;,;ocis
4.493,709,78 zł, przy planowanym w wysokości 5.469.522,54 zł. Gmina w 2018 roku zaciągnęła
kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 5.780.000,00, dokonała spłaty rat pozyczek i kredytów
długoterminowych w łącznej kwocie B].B.OB4,20 zł. Łączna wartość zobowiązań z tytułu pozyczek i
kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 9,542,489,20 ż, w tym zobońązańa z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiły 8,242,489,20 zł . Gmina ńe posiadała zobońązań
wymagalnych, posiadała natomiast zobowiązańa warunkowe z tytułu poręczeń udzielonych innym
podmiotom w kwocie 131.200,00 zł.
9. Wynlk operacyjny budżetu za 20IB rok, stanowiący różńcę pomiędzy dochodami bieĄcymi i
wydatkami biezącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2,239.899,12 zł. Oznacza to, ze zachowany
został wymóg określony przepisami art. 242 ust. ufp, w myśl których na końec roku budzetowego
wykonane wydatki bieżące ńe mogą być v,lyższe. niz wykonane dochody bieące powiększone o
nadwyzkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
10. Wykonana za 2018 rok relacja dochodów bieących powiększonych o dochody za sprzndaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki biezące, do dochodów budzetu ogółem, o której mowa w art.
243 ufp, wyniosła 11,,560/o i jest wyższa od relacji planowanej, która wynosiła 6,39%. Oznacza to, że
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, o którym mowa w art. 243 ufp
ulegrue zwiększeniu.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyzej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną
opinię o sprawozdańu z wykonania budzetu Gminy Marcisńw za 2078 rok. Jednocześnie wskazuje
się, ze ocena wydatkowania środków budzetowych pod kątem ce}owości i gospodamości nalezy do
wyłącznej kompetencji rady gminy.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z afi. 20 ust. ]_ ustawy o regionalnych izbach
ohrachunkowych odwołanie Co Kolegitlm Reglonalnej lzbr,, Olrracht,nkowej rnre V./rocłarł,itt r,rl tern:irue
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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