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Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej rv Gdańsku

z dnia 12 kwietnia2019 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Na podstawię art. 13 pkt 5 wzwiązkuzart. 19 ust.2 ustawy zdnia7 października |992 r.
oregionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. I]' z20|6 t. poz. 56| zpóźn. zm,) po
rozpattzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Stary Targ sprawozdania z wykonania budżetu za
2018 rok

Skład orzekający Regionalnej

1. Alicja Śrubkowska

2. Marian Kujawski

3. Monika Panc

Izby obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

. przewodnicząca
- czŁonek
- członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia komuna|nego i objaśnieniami.

VZASADNIENIE

W dniu l kwietnia 2019 r. wpĘnęło do Regionalnej tzby obrachunkowej w Gdańsku
zarządzenie Nr3l/20l9 Wójta Gminy Stary Targ zdnia 29 marca 2019 roku wsprawie ptzyjęcia
sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Stary Targ za f078 rok, d. w terminie określonym w art.
f67 ust.3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2Ol7 r. poz.20T7
zpóżn. zm.). PowyŻszym zaruądzeniem przyjęto również sprawozdanie informację o stanie mięnia
komunalnego Gminy Stary Targ.

Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.
W części opisowej sprawozddnia przedstawiono ogólne dane o budżecie uchwalonym przez

Radę Gminy, jego zmianach wprowadzonych w ciągu roku oruz ptzychody i rozchody budzetu za
rok 2018. omówiono wykonanie ważniejszych źród,eł dochodów wposzczególnych działach
klasyfikacji budżetowej wraz z kwotowym iprocentowym wykonaniem w stosunku do planu.
W dalszej części, w układzie działów klasyfikacji budzetowej, przedstawiono zakres wykonanych
zadań bieżących iinwesĘcyjnych oraz kwoĘ wydatków na nie poniesione. Do powyższego
sprawozdania dołączono wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawiono równiez wykonanie wydatków na realizację programów i projektów
realizowanych zudziałem środków' októrych mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i3 ustawy ofinansach
publicznych.

Id: I D24DA4B -9E5 6-4964- A0BE-AAA38 1 AD04 I C



Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów
i wydatków przedstawione w pełnej szczegótowości klasyfikacji budżetowej.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Gminy obraz zrealizowanych dochodów
i wydatków budzetu, jak równiez spełnia wymagania określone w art. f69 ustawy o finansach
publicznych . Pozwa|a również ustalić jakie zadania zostaĘ w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej

kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod wzgłędem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach

budzetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnćgo, o stanie zobowiązań według

tytułów dłuznych oraz Ewatancji i potęczeń, jak równiez o dotacjach i wydatkach związanych

z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład orzekający stwierdził, żę
zostaĘ one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad
i terminów sporządzania sprawozdawczości budzetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie powyzszych sprawozdań Skład orzekający ustalił, ze:
- dochody wykonano w kwocie 25 '8f5,050,83 zł', co stanowi 94,50ń planu, w Ęm:

dochody bieżące w kwocie f5,587.07f,23 zł (95oń planu) oraz dochody majątkowe w wysokości
f37.978,60 z,t (62% planu),

- wydatki ogółem wykonano w kwocie 27.655'3|2,17 zŁ, co stanowi 94,6oA planu, w tym:
wydatki bieŻące w kwocię z4.860.254,f5 z,t (94,3yo planu) oraz wydatki majątkowe

w wysokościf '795.057,92 zł (98,IYo planu) ,
- deficyt budzetu zaf0|8 r. wyniósł 1.830'26I,34 zł,
- dłue publiczny na konięc 2018 r., obejmujący zobowiązania : z$ułu zaciągnięĘch kredytów

ipoŻyczek wyniósł 8'4f3.606,f7 zł, z $rtułu zobowi4zań wymagalnych 415'947,43 zł i stanowi
ltącznie 3 4,23%ó wykonanych docho dów o gótem,

- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na konięc 20l8 r' wyniósł
3'080.250 zł i w stosunku do stanu na koniec 2017 r' wzrósł o 12,3Ioń,

- na koniec 2018 r. gminne insĘtucje kultury nie posiadaty zobowiązań wymagalnych.
Wydając powyżlszą opinię Skład orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2018

wydatki bieŻące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów biezących powiększonych

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegĘch i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym

z treści art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych'

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawięra dane wymagane postanowieniami

art.267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o fiiransach publicznych. Wykaz mięnia obrazuje stan majątku jaki

gmina posiada, jego wartośÓ izmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane ztego brtufu w roku

2018 .
Ana|iza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu

zkwotami planowanymi wbudżecie na 2018 rok otaz danymi zawartymi wprzedłożonych

sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodnośó kwot planowanych i wykonanych w dokumęntach
przedłoionych tut' Izbie.

od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Alicja Srubkowska

Przewodnicząca Składu orzekającego
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