Uchwała Nr Os.149.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąsewo
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Członek Kolegium - Henryk Kiereś,
Członkowie
- Członek Kolegium - Bożena Gawrychowska,
- Członek Kolegium - Jolanta Białobrzewska,
na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 561), przedłożone sprawozdanie
opiniuje w sposób następujący:
§ 1.
Wydaje pozytywną opinię.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie
W dniu 29 marca 2018r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Wąsewo za 2017r. wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Sprawozdanie zawiera
zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzone w
szczegółowości jak w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust.1 pkt 1
i art. 269 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 2077).
Budżet Gminy za 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie 690.776,09 zł,
przy planowanym deficycie w kwocie 294.164,84 zł.
Jednocześnie Gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 1.000.000,00 zł i spłaciła
1.322.131,36 zł rat kredytów i pożyczek.
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Dochody zrealizowano w kwocie 20.221.474,32 zł (99,3% planu) i były one
wyższe w stosunku do roku 2016 o 10,8 %, w tym dochody podatkowe
(wykazywane w sprawozdaniu Rb- PDP) – 3.316.461,00 zł – 101,0 % planu,
wzrost wykonania w stosunku do roku 2016 o 11,2 %.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych
wyniosły 554.948,75 zł, co stanowi 16,7 % ww. dochodów podatkowych, zaś
skutki udzielonych ulg, umorzeń oraz zastosowanych zwolnień z podatków
wyniosły 53.700,25 zł, co stanowi 1,6 % ww. dochodów podatkowych Gminy.
Zaległości z tytułu należności podatkowych wyniosły 28.901,74 zł.
Zaległości te w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 6,8 %.
Wydatki wykonano w kwocie 19.530.698,23 zł (94,6 % planu), w tym
majątkowe w kwocie 2.944.540,59 zł (90,3 % planu). W stosunku do roku 2016
wydatki były wyższe o 4,1 %, majątkowe zmniejszone zostały o 13,6 %.
Wydatki majątkowe stanowiły 15,1 % ogólnych wydatków budżetowych.
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury przekazano w kwocie
stanowiącej 100,0 % dotacji planowanych.
Na koniec 2017r. Gmina posiadała dług w kwocie 4.451.097,28 zł, który
stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.
Należności wymagalne (bez zaległości podatkowych) wyniosły 522.044,64 zł.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie
dochodów i po stronie wydatków kwotą 6.405.324,69 zł.
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina
uzyskała dochody w kwocie 48.488,50 zł i według objaśnień zamieszczonych w
sprawozdaniu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dokonała wydatków w łącznej kwocie 45.773,72 zł, które
stanowiły 94,4 % dochodów uzyskanych na te cele.
W części tabelarycznej sprawozdania ww. kwota wydatków została jednak
wykazana tylko jako wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Sprawozdanie zawiera informację o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich oraz o dokonanych w trakcie 2017r. zmianach w planie
wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.
Dane odnośnie planu i wykonania dochodów i wydatków zamieszczone w
sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach kwartalnych o
dochodach i wydatkach budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb 50 , a w zakresie
planu także z danymi wynikającymi z uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu
Gminy na 2017r.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
Przewodniczący Składu Orzekającego
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