Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowo 60, 00-564 Worszowo
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42

Zespol Zamiejscowy w Ciechanowie
tel. (23) 672 32 47 ; 672 32 40
e-mail: ciechanow@Warszawa.rio.gov.pl
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Przesytam w zatqczeniu Uchwat~ Sktadu Orzekajqcego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.160.2017 z dnia 25 kwietnia
2017 roku w sprawie wydania opinii

0

przedtoionym przez W6jta

Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budietu za 2016 rok.
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Uchwala Nr Ci.160.2017
SKLADU ORZEKAJi\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
wWARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu z
wykonania budzetu za 2016 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 zwiCj.zku z art. 267 -271
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poin.
zm.) Sklad OrzekajCj.cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach:
Przewodnicz~cy:

Czlonkowie:

Krzysztof POLENS
Renata SOKOLNICKA
Ireneusz KOLAKOWSKI

uchwala, co nast'rpuje:

§1
Wydaje opini'r pozytywn~ 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2016 rok.

§2
Uchwala zostala podjytajednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podjycia.

UZASADNIENIE
Sklad OrzekajCj.cy przyjCj.l kryteria, ktore stanowiCj. podstawy wydania opinii pozytywnej w
zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu gminy tj.
zachowanie r6wnowagi budZetowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchodow), w tym
niezaistnienie:
a) przekroczenia planowanych wydatk6w,
b) nieuzasadnionych znacznych rozbiemosci pomiydzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem dochod6w
(przychodow),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt duzego przekroczenia tego planu,
d) rozbiemosci miydzy zaangazowaniem a planem,
e) niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach pubJicznych w zakresie wykonania budzetu
bie4cego,
f) przekroczenia okreslonych przez organ stanowi~cy limit6w i upowamien do zaci~gania zobowiqzan;
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 budzetowymi i uchwalami
zmieniajqcymi budzet,

c)

niezgodnosci danych dotyczqcych subwencji na 2016 rok wedlug stanu na dzien 3 I grudnia 2016 r.
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budzetowych,

d)

ra4cego nieprzestrzegania klasyfikacji budZetowej okreslonej Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w,

e)

zwi'!zanych z realizacj,! planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek o5wiatowych oraz wydatk6w
nim finansowanych,

f)

zwi'!zanych z realizacj,! planu przychod6w i koszt6w samorz'!dowych zak!ad6w budzetowych,

g)

nietenninowego przekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sklad Orzekaj~cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, bior~c
pod uwag(( ponadto infonnacje wynikaj~ce ze sprawozdan budzetowych (Rb) i
przedlozonego sprawozdania finansowego (bilansu z wykonania budzetu) oraz dane
wynikaj~ce z infonnacji 0 stanie mienia Gminy.
W swietle powyzszych kryteriow i przyj((tego zakresu badania analiza sprawozdania z
wykonania budzetu za 2016 rok wykazala, co nast((puje:
1. Zawartosc i szczeg6lowosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte wart. 267 ust. 1
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 inforrnacjC).
o stanie mienia.
2. Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ciC).gu roku przewidywal
realizacjy dochod6w w wysokosci 22.222.418,88 zl. Dochody Gminy zrealizowano w
kwocie 22.012.337,26 zl, co stanowi 99,05 % planu, w tym:
a) dochody biezC).ce zrealizowane zostaly w kwocie 22.006.152,04 zl, co stanowi
99,91 % planu;
b) dochody majC).tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 6.185,22 zl, co stanowi
3,16 % planu.
3. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja
okreslona w art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem
ustawowe wymogi dotyczC).ce maksymalnego wskainika splaty zadluzenia, tj. kwota z
lewej strony wzoru wskainikajest mniejsza od kwoty wynikajC).cej z prawej strony.
4. Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozlozell na raty, odroczen, umorzen, obnizenia g6mych
stawek podatk6w w kwocie 669.823,25 zl, co stano wi 11,63 % wykonanych
podstawowych dochod6w podatkowych.
5. Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ciC).gu roku przewidywal
realizacjy wydatk6w w wysokosci 23.034.020,31 z1. Wydatki og6lem zrealizowano w
kwocie 22.197.148,52 zl, co stanowi 96,37 % planu, w tym:
a) wydatki biezC).ce zrealizowane zostaly w kwocie 20.971.890,25 zl, co stanowi
96,60 % planu;
b) wydatki majC).tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 1.225.258,27 zl, co stano wi
92,54 % planu.
6. Wynik budzetu za rok 2016 zamknC).1 siy deficytem w kwocie 184.811,26 zl, na
planowany deficyt w kwocie 811.601,43 zl. Zrealizowane zostaly przy tym planowane
rozchody (splata kredytu i pozyczki) w wysokosci 223.048,00 zl.
7. Uchwala budzetowa okreslala plan dochod6w
utworzonego przy Publicznym Zespole Szk61
Sochocinie.

wydatk6w rachunku dochod6w
Przedszkoli SamorzC).dowych w

W sprawozdaniu Rb-34S nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w na koniec okresu
sprawozdawczego
8. Zachowane zosta1y wymogi okreslone w art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach
publicznych, gdyz wykonane wydatki biez~ce nie s~ wyzsze niz wykonane dochody
biez~ce.

9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych na koniec
okresu sprawozdawczego.
10. Sprawozdania zlozono w terminie.
W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zosta1y zobowi~ania niewymagalne w
wysokosci 571.876,93 zl, kt6re l~cznie z wykonanymi wydatkami przekraczaj~ plan
wydatk6w. Zobowi~ania w kwocie 569.743,46 zl wynikaj~ z tytu1u wynagrodzen i uposai:en
oraz obligatoryjnych wp1at platnika (sk1adki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W
stosunku do zobowi~aiJ. z powyzszych tytu16w nalezy stwierdzic, ze wynikaj~ one z mocy
prawa. Zobowi~ania w wysokosci 2.133,47 z1. (dz. 801) dotycz~ dostaw towar6w i uslug. Z
wyjasnien zawartych w sprawozdaniu wynika, ze zosta1y zaci~gniyte zgodnie z
upowai:nieniem Rady Gminy udzielonym W 6jtowi w zakresie zaci~gania zobowi~ z
tytu16w um6w, kt6rych realizacja jest niezbyclna do zapewnienia ci~glosci dzia1ania jednostki
i termin zap1aty up1ywa w roku nastypnym.
Wskazuje siy na niskie wykonanie dochod6w maj~tkowych, plan wynosi 196.009,22 zl, zas
wykonanie 6.185,22 zl, co stanowi 3,16 %. Wedlug wyjaSnien W6jta " ... Przyczyn~ niskiego
wykonania dochod6w maj~tkowych by1 brak \Vplywu do konca 2016 roku dotacji ze srodk6w
unijnych na przedsiywziycie "Przebudowa dr6g gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo
i Smardzewo" w wysokosci 189.824 z1. Dotacja zosta1a przekazana w 2017 r.".
Ze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wynika, iz w Gminie wystypuje niepe1na realizacja zadaiJ.
w zakresie profilaktyki i rozwi~ywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzia1ania
narkomanii, gdyz na osi~gniyte op1aty za zezwolenia na sprzedai: alkoholu w wysokosci
90.180,14 zl wydatkowano 74.306,47 zl tj. 82,40 % (15.873,67 zl niewykorzystane dochody).
Z wyjasnien W6jta wynika, iz niewykorzystane srodki w 2016 roku przeznaczone zostan~ w
roku 2017 na realizacjy wydatk6w okreslonych w wyzej wymienionych gminnych
programach.
Bior~c

powyzsze pod

uwag~

Sklad Orzekaj~cy postanowil jak w sentencji.

ad uchwaly sluzy odwo1anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doryczenia niniejszej uchwa1y.
Przewodniczqcy
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