UCHWAŁA Nr Wa.139.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola
Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.
Na podstawie art.13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561)- Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie

- Bożenna Piotrowska
- Lucyna Kusińska
- Agata Pączkowska

uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za rok
2016.
§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 30 marca 2017 roku, zgodnie z terminem określonym
w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożone zostało przez Wójta
Gminy Lesznowola wraz z Zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 29 marca 2017 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
Do w/w
sprawozdania dołączona została informacja o stanie mienia
komunalnego jednostki.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał
analizy i oceny sprawozdania w zakresie zgodności z obowiązującym prawem,
stwierdzając, co następuje:
1. Zaplanowane wpływy do budżetu jednostki zrealizowano na poziomie
168.977.109,48 zł, tj. w 102,15%, przy czym:
- dochody bieżące w 102,15%, tj. w wysokości 167.952.483,76 zł, zaś
- dochody majątkowe, stanowiące 0,61 % ogółu wpływów do budżetu, wykonano
w 101,37% planu - 1.024.625,72 zł .

W wyniku decyzji organów Gminy w sprawach dotyczących podatków wpływy
do budżetu w roku 2016 uległy zmniejszeniu o kwotę 10.071.779,92 zł, co stanowiło
5,96 % wykonanych dochodów ogółem tego roku oraz 9,06% zrealizowanych
dochodów własnych.
Należy zauważyć, iż skutki działań Rady Gminy w powyższym zakresie, w tym
związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, wyniosły 7.592.494,84 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Lesznowola wykazała w sprawozdaniu
Rb-N należności wymagalne w kwocie 9.286.289,35 zł. Stanowiły one 5,50%
zrealizowanych dochodów.
2. Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 199.409.728,46 zł, tj. w 97,30%
planu, w tym:
- wydatki majątkowe, stanowiące 21,70% wszystkich poniesionych wydatków,
w kwocie 43.280.481,68 zł / 98,26% planu /, a
- wydatki bieżące na poziomie 97,04% wydatków zaplanowanych i wyniosły
156.129.246,78 zł.
Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.
3. Budżet roku 2016 zamknął się deficytem w wysokości 30.432.618,98 zł, przy
zaplanowanym przez Radę Gminy deficycie na poziomie 39.507.900,00 zł.
4. Wykazane w Sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016 przychody wyniosły 48.443.675,37 zł i stanowiły
103,59% przychodów zaplanowanych.
Złożyły się na nie zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 7.700.000,00 zł
oraz wolne środki w kwocie 40.743.675,37 zł.
Zaplanowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań
długoterminowych wykonane zostały w 100,00% planu.
5. Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2016 roku
zobowiązania dłużne Gminy Lesznowola wyniosły 80.000.000,00 zł i stanowiły
47,35 % wykonanych dochodów. Obejmują one zaciągnięte przez Gminę kredyty
i pożyczki długoterminowe oraz wyemitowane obligacje.
Jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych.
Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego
spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
przedłożone Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2016 rok
spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i stanowi dobre źródło
informacji o realizacji budżetu Gminy w 2016 roku.
Wskazać przy tym należy, iż wydając niniejszą opinię Skład Orzekający dokonał oceny
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Ocena działań Wójta
w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości
podejmowanych działań należy natomiast do Rady Gminy Lesznowola.
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