
Uchwala Nr Ci,157.2018 

SKLADU ORZEKAJ~CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 


wWARSZAWIE 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu z 
wykonania budietu za 2017 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w zwi¥ku z art. 267 -271 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z poin. 
zm.) Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodniczllcy: Ireneusz KOLAKOWSKI 
Czlonkowie: Renata SOKOLNICKA 

Agnieszka KOSMACZEWSKA 

uchwala, co nastltPuje: 

§1 

Wydaje opinilt pozytywnll 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu 
z wykonania budzetu za 2017 rok. 

§2 

Uchwala zostala podjytajednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekaj~cy przyj~l layteria, ktore stanowi~ podstawy wydania opinii pozytywnej w 
zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu gminy ~. 

zachowanie r6wnowagi budzetowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w), w tym 

niezaistnienie: 

a) przekroczenia planowanych wydatk6w, 

b) nieuzasadnionych znacmych rozbieinosci pomiydzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem dochod6w 


(przychod6w), 
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt duiego przekroczenia tego planu, 
d) rozbiemosci miydzy zaangaiowaniem a planem, 
e) niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych w zakresie wykonania budzetu 

biez'}cego, 
f) przekroczenia okreslonych przez organ stanowi'!cy limit6w i upowaznien do zaci,!gania zobowiflZafl; 

brak nieprawidlowosci formalnych i prawnych, w tym: 

a) 	 niezgodnosci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania, 

b) 	 niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalami budietowymi i uchwalami 
zmieniaj,!cymi budiet, 

c) 	 niezgodnosci danych dotycz'!cych subwencji na 2017 rok wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2017 r. 
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budzetowych, 

d) 	 raz'!cego nieprzestrzegania klasyfikacji budietowej okreslonej Rozporz'!dzeniem Ministra Finans6w, 



i 

e) 	 zwi'!zanych z realizacj,! planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w 
nim finansowanych, 

f) 	 zwi'!zanych z realizacj,! planu przychod6w i koszt6w samorz'!dowych zaklad6w budzetowych, 

g) 	 nieterminowego przekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sklad Orzekaj'!cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, bionj.c 

pod uwagy ponadto informacje wynikajq.ce ze sprawozdan budzetowych (Rb) 

przedlozonego sprawozdania finansowego (bilansu z wykonania budzetu) oraz dane 

wynikajq.ce z informacji 0 stanie mienia Gminy. 

W swietle powyzszych kryteri6w i przyjytego zakresu badania analiza sprawozdania z 

wykonania budzetu za 2017 rok wykazala, co nastypuje: 


1. 	 Zawartosc i szczeg6lowosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte wart. 267 ust. 
pkt 1 i art. 269 ustawy 0 finansach publicznych. Zachowana zostala przy tym korelacja 
danych zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania budzetu oraz z informacj~ 
o stanie mienia. 

2. 	 Uchwalony przez Rady budi:et, po uwzglydnieniu zmian w ci,,!-gu roku przewidywal 
realizacjy dochod6w w wysokosci 23.800.749,77 z1. Dochody Gminy zrealizowano w 
kwocie 23.424.1 02,38 zl, co stano wi 98,42 % planu, w tym: 
a) dochody biez"!-ce zrealizowane zostaly w kwocie 22.738.092,07 zl, co stanowi 

98,51 % planu; 
b) dochody maj~tkowe zrealizowane zosta1y w kwocie 686.010,31 zl, co stanowi 

95,57 % planu. 

3. 	 W zakresie planowanej kwoty d1ugu stwierdzono, ze zachowana zosta1a relacja 
okreslona w art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spe1nione zostaly bowiem 
ustawowe wymogi dotycz"!-ce maksymalnego wskaznika sp1aty zad1uzenia, tj. kwota z 
lewej strony wzoru wskaznikajest rnniejsza od kwoty wynikaj~cej z prawej strony. 

4. 	 Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozlozen na raty, odroczen, wnorzen, obnizenia g6mych 
stawek podatk6w w kwocie 869.033,26 zl, co stano wi 15,46 % wykonanych 
podstawowych dochod6w podatkowych. 

5. 	 Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ci~gu roku przewidywal 
realizacjy wydatk6w w wysokosci 25.652.112,94 z1. Wydatki og61em zrealizowano w 
kwocie 25.103.797,79 zl, co stanowi 97,86 % planu, w tym: 
a) wydatki biez~ce zrealizowane zostaly w kwocie 22.160.060,13 zl, co stanowi 

97,86 % planu; 
b) wydatki maj~tkowe zrealizowane zosta1y w kwocie 2.943.737,66 zl, co stano wi 

97,88 % planu. 

6. 	 Wynik budzetu za rok 2017 zamkn~l siy deficytem w kwocie 1.679.695,41 zl, na 
planowany deficyt w kwocie 1.851.363,17 z1. Zrealizowane zostaly przy tym 
plano wane rozchody (sp1ata kredytu i pOZyczki) w wysokosci 775.427,00 z1. 

7. Uchwa1a budZetowa okreSla1a plan dochod6w wydatk6w rachunku dochod6w 
utworzonego przy Publicznym Zespole Szk61 Przedszkoli Samorz~dowych w 
Sochocinie. 

http:wynikajq.ce
http:wynikajq.ce


W sprawozdaniu Rb-34S nie stwierdzono przekroczenia wydatkow na koniec okresu 
sprawozdawczego 

8. 	 Zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach 

publicznych, gdyz wykonane wydatki biezC).ce nie sC). wyzsze niz wykonane dochody 

bieZC).ce. 


9. 	 W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatkow budzetowych na koniec 

okresu sprawozdawczego. 


10. Sprawozdania zlozono w terminie. 

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zosta1y zobowiC).zania niewymagalne w 
wysokosci 622.372,69 zl, ktore 1C).cznie z wykonanymi wydatkami przekraczajC). plan 
wydatkow. ZobowiC).zania w kwocie 615.245,86 zl wynikajC). z tytu1u wynagrodzen i uposa:zen 
oraz obligatoryjnych wp1at p1atnika (sk1adki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W 
stosunku do zobowiC).Zan z powyzszych tytu10w nalezy stwierdzi6, ze wynikajC). one z mocy 
prawa. ZobowiC).Zania w wysokosci 7.126,83 z1. (dz. 750, 801) dotyczC). dostaw towarow i 
uslug. Z wyjasnien zawartych w sprawozdaniu wynika, ze zosta1y zaciC).gniyte zgodnie z \ 
upowa:znieniem Rady Gminy udzielonym W ojtowi w zakresie zaciC).gania zobowiC).ZaI1 z 

\tytulow wnow, ktorych realizacja jest niezbydna do zapewnienia ciC).glosci dzialania jednostki 
i termin zap1aty uplywa w roku nastypnym. 

Bior~c powyzsze pod uwag~ Sklad Orzekaj~cy postanowil jak w sentencji. 

Od uchwa1y sluzy odwo1anie do Kolegiwn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od daty doryczenia niniejszej uchwa1y. 

Przewodniczqcy 
Skh3du Orzekajqcego 
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OtrzymujC).: 

1) W ojt Gminy Sochocin 

2) ala 
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