Uchwała Nr Pł.121.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 10 kwietnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Zarząd Związku Gmin Regionu
Płockiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz .U. z 2016r.,
poz.561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:
Przewodnicząca
Członkowie:

Ewa Dziarnowska
Agnieszka Małkowska
Romana Ignasiak

uchwala co następuje:
§1
W wyniku analizy przedłożonych przez Zarząd Gmin Regionu Płockiego sprawozdań z
wykonania budżetu za 2016 rok wydaje opinię pozytywną.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Płocku analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu
Płockiego za 2016 rok przedłożone przez Zarząd Związku w dniu 31 marca 2017 roku oraz
sprawozdawczość budżetową roczną za 2016 rok, sprawozdania kwartalne ustalił, co
następuje:
1. Uchwalony przez Zgromadzenie Związku budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 14.620.407,02 zł. Dochody
wykonano w kwocie 13.736.213,76 zł, co stanowi 93,95% planu,
z tego:
• dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 13.736.213,76 zł na plan
14.588.350,44 tj. w 94,16%,
•

dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 0 zł na plan 32.056,58 zł.
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2. Uchwalony przez Zgromadzenie budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał plan wydatków w wysokości 15.378.025,77 zł. Wydatki zrealizowano w
kwocie 14.516.931,35 zł, co stanowi 94,40 % planu, z tego:
• wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 14.268.036,02 zł na plan
15.093.976,19 zł tj. w 94,53 %,
• wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 248.895,33 zł na plan 284.049,58
zł tj. w 99,96 %.
3. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2016 r. kwota wymagalnych należności
wynosiła 3.362.781,61 zł i dotyczy opłat za odpady komunalne.
4. Na podstawie sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń ustalono, iż Związek nie posiadał zobowiązań na dzień 31.12.2016
roku.
8. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 780.717,59 zł przy planowanym deficycie w
kwocie 757.618,75 zł.
9. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych
dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, co oznacza,
że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
10. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych.
11. Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok dołączono informację o stanie mienia
Związku Gmin.
Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

