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W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr so-ogs4lBlr2lLnl2oL7 składu oęekającego Regionalnej lzby
obrachunkowej W Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2o!7 r. w sprawie Wyrażenla opinii o sprawozdaniu z Wykonania

budżetu Wraz z informacją o stanie mienia Gminy Krzemieniewo za rok 2016.

Do Wiadomości:

Przewodnicząry Rady

Z up. f rezesa

zdzDłVDrost
cztorif{Koleoiun

2017 -0ą- 11
/lość zalącan|kOW

l l]1

\")"



Uchwała Nr S0-09 54 l 13 l 12 lLn/20l7

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok ż016 wraz z

informacją o stanie mieniajednostki samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu ,v.tyznaczony Zarząózeniem Nr 4/2016

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 20l6 r. ze zmianańi w osobach:

Przewodnicząca:

członkowie:

Danuta Szczepańska

zdzisław Drost

Małgorzata okrent

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i ań. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 ptżdziemika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U, z 2016 r., poz. 561) w zrłiązku z zrt. ż67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U, z 2016 r,, poz. 1870, z późn, ml.), wra:ża o przedłożonym przez Wójta Gminy

Krzemieniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki

samorządu terlorialnego

opinię poryĘwną.

uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było Sprawozdanie Wójta Gminy

Krzemieniewo z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia przedłożone tut. Izbie w

dniu 29 marca 2017 roku.

Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budźetową uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji

budżetowej oraz ze sprawozdaniami budżetow5łni,

I. Przedłożone sprawozdanie zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w pełnej

szczegołowości klasyfikacji budżetowej oraz część opisową.

W częŚci opisowej Wójt zawarł informację o plarrowanych i wykonanych dochodach i *ydatkach budżefu.

Ptzy poszszególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono objaśnienia dotyczące wykonanych

dochodów i wydatków. W sprawozdaniu zaprezentowano rówlież sprawozdanie z umarzania i rozkładania

na raty spłat na|eżności pieniężnych, sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy oraz dotacji i

Środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5

ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z rea|izacji obzymanych dotacji na zadania zlecone.

Przedstawiono także dotacje udzielane przez Gminę w 2016 roku, wykonanie wydatków majątkowych, w
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tym również zadań realizowanych w ramach Wieloletniej Prognory Finansowej, realizację przedsięwzięć w

ramach Funduszu Sołeckiego, realizację dochodów i wydatków na zadania okeślone w gminnym programie

profilaktyki i rozwiąrywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dochody i wydatki zvłiązerle z

ochroną środowiska. Ponadto przedstawiono realizację zadń z lldziałem środków unijnych oraz zmiany

dokonane w ciągu roku w planie tych wydatków, rea|izację planu dochodów i wydatków na zadania

realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami sarnorządu ter}tofialnego oraz wynik finansowy

roku 2016 i inne informacje.

Skład Orzekający stwierdza, że w przedłożonym sprawozdaniu Wójt Gminy Krzemieniewo wyjaśnił

przyczyny odchyleń od prryjętego w budżecie planu dochodów i wydatków,

II.1. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami

planowanymi w budżecie na 2016 rok oraz danymi zawańymi w przedłożonych sprawozdaniach

budżetowych *rykazała zgodnośó kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut.

Izbie za wyjątkiem rozbieźności wykazanych w pkt V opinii.

II.2. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet zz rok 2016 został wykonany

nadwyżką budżetu w kwocie 4.513.410,24 zł, bowiem:

a) dochody wykonano w wysokości 31.286.024,20 zł, tj. 100,29 oń plantt

b) wydatki wykonano w wysokości 26.772.613,96 ń,tj,76,35 % planu.

Dochody bieĘce wykonano w kwocie 29.038.042,20 zł i wydatki bieżące w kwocie 25.432.466,99 zł, co

spełnia wymóg z ań.242llst.2 ustawy o finansach publicmych.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 3.868.669,33 zł z Ętufu nadsvyżki z lat ubiegĘch, a rozchodów

budżetu nie planowano. Dane t€ potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od

pocątku roku do dnia 3 l grudnia roku 20 l 6 r.

Na koniec 2016 roku Jednostka nie posiadała zadł,sżenia, Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-Z o stanie

zobowiązAil według §,tułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016

roku_

III. Analiza wydatków bud,źetu w powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków

budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 wkazała, że nie występują

przrypadki przekoczenia planowanych wydatków a suma wykonanych wydatków i zobowięń (z

pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) nie przekłacza planu wydatków

ustalonego w bułźecie,

IV. Wydatki na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych iNarkomanii (przy planie łTnoszącym 148.030,00 zł) zrealizowano w kwocie 128.031,00

zł (rozdz.85l53, 85l54, 85232, 85412,92695) co stanowi 86,49 % planu.

Skład Orzekający prrypomina, że przepls art.182 ustawy z dnia 26 październlka 1982 r. o wychowaniu w

trzeźwośct i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z ż016 r,, poz. 487, z późn. zm,) stanowi, iż:
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,,Dochody z opłat za zezwolęnia wdane na podstawie ań. l8 lub art.l81 oraz dochody z opłat określonych

w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiąrywania

problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art, l0 ust, 2 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą byó przemaczane na inne cele".

W sprawozdaniu wystąpiły następujące omyłki i uchybienia:

1. Przy opisie wydatków w dz. 710 (str. 13) podano plan roczny w kwocie ,,32.210 ń" zamiast 32.310,00

zł. Prawidłowa kwota planu wynika z uchwaĘ budżetowej, z zestawienia wydatków w pehrej

szczegółowości klary4ikacji budżetowej oraz sprawozdania RB-28S z wykonania wydatków budżetowych.

2. W części przedstawiającej rea|izację zadań z udziałem środków unijnych (str. 28) w odniesieniu do

zadania pn. ,,Wesołe przedszkole" podano wydatki wykonan e do 31.12.2016 w kwocie 91,5l7,O2 zł,

podczas gdy suma wydatków finansowanych środkami z budżetu UE (82.094,33 zł) i środkami z budżetu

gminy (9.654,69 zł) wynosi 91.749,02 ń 1takie wykonanie wynika z zestawienia lvydatków oraz ze

sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

3. W części ,,Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozf finansowej gminy Krzemieniewo

..." Gtr. 48-57 sprawozdania):

l) w tabeti przedstawiającej wykonanie niektórych wielkości budżetowych (str. 48) w odniesieniu do

wyniku budżetu na dzień 31.Iż,2016 r. w kolumnie ,,Plan wg WPF" wykazano kwotę ,,3.868.135,00" Zł

zamiast - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognory Finansowej Grniny Krzemieniewo na lata

20l6-ż024 _ kwotę ,,_3.868.135,00 zł.

2) przy opisie zadania pn. ,,Pańnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozrvoju i spójności

społecmo-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej" (str. 48) w odniesieniu do dotacji udzielonej w 2016

roku Miasfu Leszna podano kwotę ,,12.256,7 0 zł" zamiast ,,13.256,70 zł. Prawidłowa kwota została

wykazana w tabeli powyżej opisu i wynika z zestawienia wydatków oraz sprawozdania Rb-28S.

3) występują rozbieżności w kwotach wykonanych wydatków w nw. pozycjach:

Nazwa zadania
Wydatki zrealizowane
wkazane w części ,,Informacja o
przebiegu wykonania WPF.. .."
(dot, porycji,,2016 r." i ,,ogółem")

Wydatki wykonane wg
sprawozdania z
wykonania budżetu (str,
28) i sprawozdan ia Rb-
28s

,,Utworzenie nowych miejsc i
kompleksowy rozwój Przedszkola
w krzemieniewie" 85.815,_ 84.242,02

Wesołe przedszkole - poprawa
dostępności do edukacji
przedszkolnej"

a, )§§ - 9|.,I49,02

Ponadto w odniesieniu do zadania pn. ,,Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z crylelnią w

Pawłowicach" podano limit wydatków ,,Razem" w kwocie 387.055,3l zł zamiast w kwocie stanowiącej

sumę limitów wydatków w 2015 r. i2016r.t1.383.055,3l zł (ż17.935,12 ń + 165.120,19 Zł).
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4, W części ,,Zmiany w WPF w zakresie roku 2016" w poz.,,1.1.1 dochody z §.tułu udziału we wpĘwach

z podatku dochodowego od osób fizycalych" podano zmianę w kwocie ,,0,00 zł' iw poz.,,4 Przychody''

zmianę w kwocie ,,-6 532 000,00" zamiast odpowiednio w kwotach |5.404,00 zł i (-)6.663.865,00 zł.

Prawidłowe loluoty wynikają z wyliczenia w oparciu o dane zawarte w zestawieniu.

VI. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zaż016 r. spełnia wynrogi określone w art,269 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych.

YI[. Załącznna informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została opracowana z

zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej uchwĄ Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14
od datyjej doręczenia.

wodniczaca
rzekaj ącego


