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Uchwala nr I/125/2018
Sldadu orzekając€go Re$ona]nej Izby obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 24 kwiemia 2018 r,

w sprawie opinii o plzedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wie|kie sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2017 rok.

Na podstawie aft. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z fuia 7 paździemika 1992 I. o
regionahych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz.561) oraz zarządzsna m 4/18 Prezesa
Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia
składów orzekających i ich przewodniczącycĘ Sldad orzekający Regionalnej Łby obrachukowej
we Wlocławiu w osobach: Elzbieta Piekarska - Pnewodnicząca, Ewelim Kruk-Florkowska _
CżoneĘ Dorota Pietrzykowska - Cz,łonek,

wydaje opinię pozyqt''ną

o przedłożronym przez Wójta Gminy Janowice Welkie sprawozdaniu z wykonania budźetu Gminy
Janowice Wielkie za 2017 rok,

Uzasadnienie

Stosownie do pzepisów an. 267 ust'l pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z drł'a 27 sierpnia 2009 r. o
finarsach publiczrrych @z. U. z 2017 r., poz. 2077 - dalej ufp), wójt gnĘ (bumistz, prezydent), w
t€rminie do dnia 31 marca loku następującego po roku budżetowym, przedstawia radzie gnĘ oraz
regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie rocale z wykonańa budżEtu gminy, zawierające
zestawieńe dochodów i wyda&ów wynikające z zamknięć rachuków budżetu gniny, w
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budzetowej.
Sldad orzekający wydał niniejszą opinię w wyniku amlĘ danych i informacji zawafiych w
sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzeńa śrorlków publicznych i ich mzdysponowańa (o
symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudńa 2017 roku oraz w
pnedłoźnn1m 30 marca 2018 roku przez Wójta Gmhy Janowice Welkie sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu gnily Janowice Welkie za 2017 rok.
Dokonując, pod wz$ędem merytorycznym, badania sprawozdania z wykonania budżetu gniny za
20L7 rok, Skład orzekający stwierdza, że:
1. Plan dochodów i wydatków budzetowych wykazany w sprawozdaniu uwz$ędńa zmiany
wynikające z uchwał 1' zanądzrń otganów gnily.
2. Plan i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami okreśIorytni przez Ministra Finansów.
3. Dochody budż:etowe ogółem za 2017 rok zrealimwano w wysokości 15.808.156'19 zł, co w
stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 93,677o. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie
I5.o4o.4L9,24 ż, co stanowi 98,307o wielkości planowanej, a dochody majątkowe w kwocie
767 '736'95 z,ł, co stanowi 48,677o planu, w tym dochody z,e spundaż'y mają&u stanowią 535.720,34
z} Ę, 99,19o/o kwoty planowanej' Wykonańe wpływów z poszczególnych Źódeł zostało w
sprawozlaniu omówione. Prz€dstawiono stan zale$ości wobec budżretu, skutki obnii€nia gómych
stawek poda&owych oraz udzielonych ulg w zakresie należności podatkowych
4. Wyda&i zrcal,izowano w kwocie 14.960.820'54 zł' co w stosunku do planu wynosi 92,89o/o' w tym
wydatki bieżące w kwocie 14.477.565'37 zł, co stanowi 98,14% planu, a wydatki mają&owe w
kwocie 483.255,17 z.ł, co stanowi 35,69% planu' W irrformacji omówiono realizację wyda&ów
bieĄcych oraz wydatków hwe stycyjnyctl
5. W wyniku analizy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budżetowych'' oraz ,,Rb-28S o wydatkach
budzetowych', stwierdzono, że:
. opłaty za wydane zezwoleńa na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26
paździemika 1982 r. o wychowańu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Qz' U, z 20L6 r,'
poz, 487 z późn zm) zaplanowane w kwocie 74.500,00 zł zrealizowano w wysokości 74.46I'99 d'
co stanowi 99,94% planu;
. wydatki na realizację gnimrego programu profilaĘki i rozwiązywańa problemów alkoholowych
wyńosły 72.519'96 zł, co stanowi 99,96% planu;
- wyda&i związane z realizacją ploglamu zwa]czania narkomanii wyniosły 1.950 zł, co stanowi
100,0% planu; w informacji omówiono realizację zadań z gnimego pmgramu profilaktyki i
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prz€ciwdziałańa alkohol,izmowi oIaZ zwalczania narkomanii;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w kwocie 7.568,98 zł zostały
przezr.lczone na Iealizację planowanego zadania tj. usuwańe azbestu z terenu gminy Janowice
Wielkie w kwocie 150'00 zŁ
- dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunaln}'rni \,lyniosły 667.290,28 zł, co
stanowi 95,33% kwoty planowanej; wydatki związane z gospodarką odpadami stanowiły kwotę
735,672,82 Ą co stanowi 91,967o kwoty planowanej.
6. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o kórych
mowa w a . 223 ust. 1 ufp oraz wyda&ów nimi finansowanych.
7. W qniku realizacji dochodów i wydatków budjŁetu gminy za 2017 rok powstała nadr'tyzka w
kwocie 847.335,6s zł' przł planowanej w wysokości 777.369,81 zł. Gmina w 2017 roku nie
zaciągała poźlyczrk i kredyów długoterminowych i dokornła spłaty rat kredytów i poĘezek
długoterminowych w kwocie 900.000,00 zł. Zabowiązańa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
długoteminowych na 3I.I2.2}I7 loku stanowiły kwotę 7.015.490,00 zł. Gmha nie posiadała
zobowiązań wymagalnych i zobowiązań warunkowych.
8. wynik operacyjny budżetu za 2oI7 roŁ stanowiący róźnicę pomiędzy dochodami bieĘcymi i
wydatkami bieĄcymi jest wielkością dodamią i wynosi 562.853,87 zł' ozracza to, ze zachowany
został w}łnóg okeślony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżrtowego
wykonane wyda&i bieĄce nie mogą być wyżsn niż wykonane dochody bieżące powięIsmne o
nadwyżkę budzetową z lat ubieg}ych i wolne środki.
9. Wykonarn za 20L7 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wyda&i bieżące, do dochodów budżetu ogółerr\ o której mowa w art.
243 u{p' wyńosła 6,95% ijest nieznacznie wyzsza od reiacji planowanej, która wynosiła 6,457o.
Biorąc pod uwagę przrdstawione wyź;ej okoliczności, Skład orzekający postanowił wydać opinię
poz}tywĘ o sprawozdańu z wykornnia budżetu gniny Janowice Wielkie za 2oL7 rok, Jednocześnie
wskazuje się, źr ocena wydatkowanych środków bud:Łetowych pod Ętem celowości i gospodamości
naleźy do wyłącznej właściwości rady gniny.
od nhiejszej uchwały przysługuje zgodnie z aft, 20 ust. 1 ustalry o regiorralnych izbach
obrachmkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doreczenia uchwałv.
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