
sktaduozekające*"il';:H*";ifrI'JT"lKnkowe jwewrocławiu
z dnia 27 kwiemia 2018 r.

w sprawie opinii o przedozonym przez Wójta Gminy Marcisńw sprawozdaniu z wykonania
budźntu gminy Marrciszów za2017 rok

Na podstawie art. 19 ust.2 w związkll z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 paźtńemika ]_992 roku o
rtgionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2O16 r., poz. 561,) oraz zarządznńa 4/1B Prezesa
Regionahej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyzrnczenia
skład9w orzekających i ich przewodńczących, Skład Ozekający Regionalnej Łby Obrachunkowej
we Wrocławiu w osobach: Dorota Pietrzykowska - Przewodnicząca, Elzbieta Piekarska - Członek,
Arkadiusz Babczuk - Cżonek,

wydaje opinię pozytywną

oPrzcdłoŻonymprzrez Wójta Gminy Marcisńw sprarł,ozdaniu z wyk-onania buCżet.l gniny Marciszów
za2017 rok.

uzasadnienie

_ Stosownie do przepisów afi. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach pub}iczrrych (DzU. z2O17 r., poz. 2077- dalej ufp), wójt gminy @urmisnz, prezydent) w
terminie do dnia 31 marca roku rnstępującego po roku budżetowlłn, przedstawia radzió gminy oraz
regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczle z wykonania budżBtu gminy, zawierające
zestawieńe dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu grniny, w
szczegółowości nie mniejszej, niż w uchwale budzetowej.
Skład Orzekający wydał ńniejsą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania pmcesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania
(Rb), sporządzonych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2OL7 r. oraz w przedłozon}rn29 marca
2018 r. przez Wójta Gminy Marciszów sprawozdańu rocznym z wykonania budż.etu gmlny
Marciszów za2017 rok.

Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu grnrny za 20L7 rok, Skład
Orzekaj ący stwierdza, ze :

L Plan dochodów i wydatków budzetowych rłykazany w splawozdaniu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał izarządzeńorganów gminy.
2. Plan i wykonańe subwencji są zgodne z wielkościami okreśIonymi przez Ministra Finansów.
3. Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 21_ 330 'J.20,7a z}, co w stosunku do
zaplanowanych wielkoŚci wynosi 103,5Bo/o, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 17 565
346,45 ż, co stanowi 101,65%, a dochody majątkowe w Ęsbkości 3 764 774,25 zł, co stanowi
113,690/o wielkości planowanej. Wykonanie wpływów z poszczególnych źńdeł zostało w
sprawozdańu omówione. Przedstawiono stan zaległości wobec budżetu, skutki obnizenia gómych
stawek podatkowycĘ udzielonych prznz gminę ulg i zwolnień w podatkach oraz skutki umorueńa
zaleglości podatkowych.
4. Wydatki zrealizowano w wysokości 21 962 ]_]_3,39 zł, co w stosuŃu do planu stanowi g7,I7o/o, w
tym wydatki bieŻące wykonano w kwocie 16 022 4L2,77 ń, co stanowi g6,450/o, a wydatki
majątkowe w kwocie 5 939 7a0,62 ż, co stanowi g9,167o wielkości planowanej. W sprawozdaniu
omówiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do
poszczególnych zadań.
5. W wyniku analizy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budżetowych', ,,Rb-2BS o wydatkach
budżetowych" stwierdzono! ze :

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26
paŹdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z2016 r.,
poz. 4B7 z późn. zm.) zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł zrea|izowano w wysokości 52 473,25 ń,
co stanowi l04,9o/o planu;



,
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- wydatki na realizację gminrrego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wyńosły 40 596,99 zł, co stanowi 72,BVo planu;
- wydatki związane z realizacją programu zrła}czańa narkomanii wyniosły 2 768,04 zJ, co stanowi
65,9a/o planu; w sprawozdaniu omówiono realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczańa narkomanii;
- dochody uzyskane z opłat i kar za koruystańe ze środowiska w kwocie ]_B2 403,94 zł znstaŁy

pru€zraczone na finansowańe zadań związanych z oc}rroą środowiska;
- dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 575 020,37 ń, co

stanowi 91_% kwoty planowanej; wydatki związane z gospodarką odpadami stanowiły kwotę 561_

834,57 ż, co stanowi89,zYo kwoty planowanej.
6. W sprawozdańu pruedstawiono wykonanie dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.]-

ufp oraz wydatków nimi firnnsowanych,
7. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu grniny za 2017 rok powstał deficyt w lnvocie
631 992,69 ń, przy planowanym w wysokości 2 010 325,72 ż. Gmina w 2017 roku dokonała spłaty
rat pozyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 725 5BB,2a zł, Łączna wartość
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r, wynosiła 4
5B0 573,40 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnycĘ posiadała natomiast zobowiązania
warunkowe z tytułu poręczeń udzieionych innym podmiotom w lgwocie 168 953 zł.
B. Wynik operacyjny bu&żetu za 2017 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieĄcymi i
wydatkami bieĄcymi jest wielkością dodamią i wynosi 1.542 933,68 zŁ, Oznacza to, ze zachowany
został wymóg okreśIony przepisami afi. 242 ust. ufp, w myśI których na końec roku budzetowego
wykonane wydatki bieĄce nie mogą być vłyższr, nż wykonane dochody bieĄce powiększone o

nadwyżkę budżntową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonana za 2OL7 rok relacja dochodów
bieĄcych powiększonych o dochody za spzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące,
do dochodów budzetu ogółem, o kórej mowa w art. 243 ufp, wyniosła la,Blo/o i jest wyzsza od
relacji planowanej, która wynostła 5,44o/o. Oznacza to, ze dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
w latach następnycĘ o którym mowa w art.243 ufp, ulegrrie podwyższeniu.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać pozytylvną
opińę o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2017 rok. Jednocześnie wskazuje
się, żrc ocena wydatkowańa środków budżetowych pod kątem celowości i gospodamości rnleży do
wyłącznej kompetencji rady gminy.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. ]- ustawy o regiornlnych izbach
obrachunkowych odwołańe do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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