Uchwała Nr 12/S/2017
Składu Orzekającego Nr 8
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

w sprawie w yrażenia opinii o przedłożonym przez W ójta Gminy Rypin sprawozdaniu
z w ykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z inform acją o stanie m ienia Gminy.

Działając na podstaw ie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
0 regionalnych izbach obrachunkow ych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w zw iązku z art. 267
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z póżn. zm.), a także zarządzenia nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu
ich działania, Skład Orzekający nr 8 w osobach:
Przew odnicząca

- Elżbieta Osińska

Członkowie

- Daniel Jurewicz
- Jan Sieklucki

uchwalił, co następuje:
zaopiniować

pozytywnie

przedłożone

przez

W ójta

Gminy

Rypin

sprawozdanie

z w ykonania budżetu Gminy za 2016 rok w raz z inform acją o stanie m ienia Gminy.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem w ynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z póżn. zm.- dalej ustawa) Wójt
Gminy Rypin przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół
we W łocław ku Zarządzenie N r 104/2017 z dnia 27 m arca 2017 roku, do którego dołączono
„Spraw ozdanie roczne z w ykonania budżetu Gminy Rypin za 2016 rok” -

dalej

sprawozdanie oraz inform ację o stanie m ienia Gminy.
Skład Orzekający N r 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opiniując
sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porów nania z przedłożonym i sprawozdaniami
statystycznymi. Zbadana została ich wzajem na spójność, kom pletność oraz zgodność
z prawem. W w yniku pow yższych działań Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość
przedłożonego spraw ozdania nie je st m niejsza niż uchwały budżetowej Gminy Rypin
na rok 2016, co spełnia wymogi określone w art. 267 ustawy. Poszczególne pozycje planu
dochodów i w ydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne
są z przedłożonym i Regionalnej
1 zarządzeniam i organów Gminy.

Izbie

Obrachunkowej

w Bydgoszczy uchwałami

Analizując przedłożone sprawozdanie Skład Orzekający stwierdził, co następuje:
Prognozowane dochody Gminy Rypin zostały wykonane w kwocie 30 356 237,97 zł,
co stanowi 98,3 % planu, wydatki zaś zrealizowano w wysokości 29 314 735,95 zł, tj. na
poziom ie 94,6 % ustalonego planu. Budżet zam knął się nadwyżką budżetową w wysokości
1 041 502,02 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 102 381,00 zł.
Struktura wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w pływ u wskazuje,
że najwyższy udział stanowiły: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące i inw estycyjne 37,3 %, dochody własne 31,7 % i subwencja ogólna 31,1 %. Istotne
dla budżetu Gminy kwoty dochodów własnych uzyskano z:
—

podatku od nieruchom ości

—

udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych

—

- 3 520 613,96 zł, tj. 90,5 % planu,
- 2 503 540,00 zł, tj. 101,7 % planu,

podatku rolnego

-

706 089,76 zł, tj. 9 9 ,1 % planu

W wyniku obniżenia w 2016 roku przez Radę Gminy m aksym alnych stawek podatków
i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń
i odroczenia term inu płatności przez organ podatkowy uzyskano dochody niższe o kwotę
1 381 884,58 zł, co stanowi 14,4 % w ykonanych dochodów własnych.
Dochody bieżące budżetu 2016 roku w ykonano w w ysokości 29 893 438,97 zł
(98,3 % planu), a w ydatki bieżące w wysokości 26 920 621,64 zł (94,9 % planu) - co
oznacza, że zachow ana została reguła w ynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy. Zrealizowana
na koniec roku 2016 nadw yżka operacyjna w yniosła 2 972 817,33 zł, przy planowanej
w wysokości 2 051 697,00 zł.
Dochody majątkow e wykonano w wysokości 462 799,00 zł, tj. 100,0 % planu ( w tym
ze sprzedaży m ajątku w kwocie 24 522,00 zł, co stanowi 100,0 % planu). Uzyskane
dochody związane były z realizacją inwestycji współfinansow anych przy udziale środków
z budżetu W ojewództw a K ujaw sko-Pom orskiego w kwocie 146 247,00 zł, Urzędu
M arszałkow skiego w wysokości 71 250,00 zł oraz Powiatu Rypińskiego (190 780,00 zł).
W ydatki majątkowe w 2016 roku zrealizowano w wysokości 2 394 114,31 zł,
tj. 91,5 % planu. Zadania inwestycyjne zostały zrealizow ane zgodnie z założonym planem.
N ajw yższe w ydatki w zakresie inwestycji poniesiono w dziale 600 „Transport i łączność”
w wysokości 1 634 790,83 zł, co stanowi 68,3 % w ykonanych zadań inwestycji.
N ależności

wym agalne

na

koniec

okresu

sprawozdawczego

(zgodnie

ze

spraw ozdaniem Rb N „O stanie należności oraz wybranych aktywów finansow ych”)
zam knęły się kw otą 989 559,16 zł. W sprawozdaniu szczegółowo om ówiono działania
podejm ow ane w celu w yegzekw ow ania ww. należności.
Zobow iązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalone na
podstawie spraw ozdania Rb Z „O stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gw arancji” na koniec 2016 roku wyniosły 180 000,00 zł, co stanowi 0,6 % wykonanych
dochodów. Ze spraw ozdania Rb NDS „O nadwyżce i deficycie jednostki samorządu
terytorialnego” wynika, że Gmina w om awianym okresie wolne środki w kwocie
60 000,00 zł przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow iązań z tytułu pożyczek
i kredytów. W skaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztam i obsługi
długu wyniósł 0,2 % planow anych dochodów. Zobow iązania wymagalne nie wystąpiły.

W

spraw ozdaniu

om ówiono

realizację

dochodów

i

w ydatków

Gminy

z

uw zględnieniem przyczyn ich niższego lub wyższego w ykonania w odniesieniu do
wielkości planowanych. W skazano działania podjęte w celu w indykacji należności
wymagalnych. Przedstawiono stopień finansowego w ykonania nakładów inwestycyjnych
na poszczególnych zadaniach oraz stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w W ieloletniej
Prognozie

Finansowej.

Om ówiono

realizację

dochodów

i

w ydatków

związanych

z wykonaniem zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, z ochroną środowiska
oraz przeciw działaniu alkoholizm owi i narkomanii. Przy pow yższym Skład Orzekający
w skazuje, że uzyskane dochody z tytułu opłat za w ydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholow ych nie zostały wykorzystane w całości. M ając na uwadze treść art. 182
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o w ychow aniu w trzeźwości i przeciw działaniu
alkoholizm owi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) niewykorzystane dochody z tego
tytułu należy przeznaczyć w 2017 roku na wydatki związane z realizacją zadań
określonych

w

Gm innym

Programie

Profilaktyki

Rozw iązywania

Problem ów

Alkoholowych.
W przedłożonych sprawozdaniach nie stwierdzono w ykonania w ydatków ponad plan.
Przesłana wraz ze spraw ozdaniem inform acja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego w ypełnia kryteria określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy.
W

ocenie

Składu

Orzekającego

przedłożone

przez

W ójta

Gminy

Rypin

„Spraw ozdanie z w ykonania budżetu Gminy za 2016 rok” spełnia wymogi określone
w art. 267 ust.l ustawy. Zaznacza się, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na
wynikach analizy przedłożonych dokum entów i dotyczy formalno - praw nych aspektów
w ykonania budżetu. N ie może być zatem uw ażana za opinię obejm ującą w szechstronną
ocenę działalności finansowej Gminy.
Biorąc pod uwagę pow yższe Skład Orzekający postanow ił jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchw ały przysługuje prawo w niesienia odw ołania do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby O brachunkow ej w B ydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w term inie 14 dni od daty jej
doręczenia.

Przew odnicząca Składu Orzekającego

m gr Elżbieta Osińska

