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W załączeniu przesyłam uchwałę nr V/88/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Krośnice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2016 rok.
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Uchwala nr V/88/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2016 rok

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2016 r. poz. 561) oraz zarządzenia Nr 4/17 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia składów 
orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, w osobach:

1. Ewa Pudło -  przewodnicząca,
2. Joanna Radzieja -  członek,
3. Ewa Zarzecka -  członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy 
Krośnice za 2016 rok.

Uzasadnienie

I. Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - dalej "u.f.p.", zarządl jednostki samorządu 
terytorialnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia 
organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, 
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie powinno zawierać w 
szczególności elementy wymienione w art. 269 u.f.p.

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w 
sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (o 
symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. :oraz w przedłożonym 
31 marca 2017 r. przez Wójta Gminy Krośnice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy 
Krośnice za 2016 rok.

IL Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 
Krośnice za 2016 rok, Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych, wykazany w sprawozdaniu' uwzględnia zmiany 
wynikające z uchwał i zarządzeń organów Gminy.

2. W następstwie realizacji w 2016 roku dochodów w wys. 41.113.890,06 zł (98,84% planu), w tym 
dochodów majątkowych w kwocie 179.975,42 zł (81,13% planu) i wydatków budżetowych w 
kwocie 46.190.588,17 zł (97,70% planu), w tym wydatków majątkowych w kwocie 12.239.154,34 
zł (98,36% planu), budżet Gminy zamknął się deficytem w wys. 5.076.698,11 zł, przy planowanym 
w wys. 5.680.246 zł.

3. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest 
wielkością dodatnią i wynosi 6.982.480,81 zł, co oznacza, że zachowany został wymóg art. 242 
ust. 2 u.f.p., zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą 
być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i 
wolne środki.

4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie stwierdzono wydatkowania środków bez planu bądź z 
jego przekroczeniem.

5. Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała zadłużenie w wysokości 30:518.326,22 zł, co w 
stosunku do wykonanych dochodów stanowi 74,23%.

6. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 4.154.532,44 zł, co stanowi ,9,99% planowanych
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dochodów.
7. Relacja wyniku operacyjnego do dochodów na koniec 2016 r. wyniosła 17,14% przy planowanej 

na w wys. 15,98%.
8. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016, w 

tym dochodów i wydatków majątkowych, odniesiono się również do przychodów i rozchodów 
budżetu oraz stanu zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego.

9. Ze sprawozdania wynika, że dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosły 142.007 zł i zostały przeznaczone w 92% na sfinansowanie zadań w 
zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (kwota wydatków 130.608 zł). 
Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 759.836 zł 
(rozdział 90002 §0490), a wydatki związane z gospodarką odpadami stanowiły kwotę 797.361 zł.

10. W sprawozdaniu opisowym nie wyodrębniono zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych w 
kwocie 13.403 zł.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać 
pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2016 rok. 
Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatkowania środków budżetowych pod kątem celowości i 
gospodarności należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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