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Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 14 kwietnia2020 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 20!9 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Na podstawie art. 13 pkt 5 wzwiązku zart' 19 ust.2 ustawy zdnia7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. zf0l9 r. poz.2137) po rozpatrzeniu
przedłozonęgo przęz Wójta Gminy Stary Targ sprawozdania z wykonania budżęfu za20|9 rok

Skład orzekający Regionalnej

l. Alicja Śrubkowska

f . Anna Patyk

3. Monika Panc

lzby obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

. przewodniczqca
- członek
. członęk

opiniuje pozyĘwnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 20t9 rokwraz

z informacją o stanie mienia komunalnego i objaŚnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwiętnia f020 r. wpłynęło do Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku
zarzqdzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Stary Targ zdnia 30 marca2020 rokuwsprawie przyjęcia

sprawozdania z wykonania budzętu Gminy Stary Targ za f0l9 rok. PowyŻszym zarzqdzeniem
przyjęto równiez informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Targ.

Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej sprawozdania przedstawiono ogó|ne dane o budżecie uchwalonym przez

Radę Gminy, jęgo zmianach wprowadzonych w ciągu roku oraz ptzychody i rozchody budŻetu za

rok 2019. omówiono wykonanie wazniejszych źródeł dochodów wposzczególnych działach

k|asyfikacji budzetowej wraz Z kwotowym i procentowym wykonanięm w stosunku do planu.

W dalszej części, w układzie dziatów klasyfikacji budzetowej, przedstawiono zakes wykonanych

zadań bieżqcych i inwestycyj nych oraz kwoty wydatków na nie poniesione. Do powyzszego

sprawozdania doł4czono wykonan ie p|anu fi nansowego samorządowych insĘtucj i kultury.

Przedstawiono równiez wykonanie wydatków na rea|izację programów i projektów

realizowanych zudziałem środków, októrych mowa wart.5 ust. 1 pkt2 i3ustawy ofinansach

publicznych.

Drugą częściq sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierajqce wykonanie dochodów

i wydatków przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budzetowej.
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Tak opracowane sprawozdanie daje Radzię Gminy obraz zrea|izowanych dochodów
i wydatków budzetu, jak równiez spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy o finansach
publicznych. Pozwala równięz ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrea|izowanę oraz w jakiej

kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach
budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorz4du terytorialnego, o stanie zobowiązań według
tytułów dtuznych oraz gwarancji iporęczeń, jak równiez o dotacjach i wydatkach mviązanych
z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład orzekający stwierdził', Że
zostaĘ one Sporządzone zgodnie Z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad
iterminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporzqdzenia Ministra Finansów
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych'

Na podstawie powyzszych sprawozdań Skład orzekający ustalił, że:
- dochody wykonano w kwocię 30.142.|47,6| zł, co stanowi 86,20ń planu, w tym:

dochody bieiące w kwocie 29.433.044,44 zł (98,|% planu) oraz dochody maj4tkowe
w wysokości709.|03,17 zt (|4,2%o planu),

- wydatki ogółem wykonano w kwocie 32,205,987,62 zł, co stanowi 87,3%o planu, w tym:
wydatki bież4ce w kwocie f7.572.044,t3 zł (96,8% planu) oraz wydatki maj4tkowe
w wysokości 4.633.943,49 zt (55,0% planu) ,

. deficyt budzętu zaf0|9 r. wyniósł 2,063,840,0| zł,
- dług publiczny na koniec f0|9 r', obejmujęcy zobowiązania z tytułu zaciqgniętych poiyczek

i kredytów wynióst 10.944.300,41 zt, z tytutu zobowiązań wymagalnych 80.05 |,44 zł i stanowit
ł4cznie |1 ,024'35|,85 zł tj, 36,57% wykonanych dochodów ogółem,

- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych nalezności gminy na koniec 20|9 r. wyniósł
3 '|97 ,002,2| zł i w stosunku do stanu na koniec 20l 8 r. wzrósł o 3,790ń,

. na koniec 20|9 r. gminne instytucje ku|tury nie posiadaĘ zobowiązańwymagalnych.

Wydając powyŻszą opinię Sktad orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2019
wydatki bieiące nie przekroczyty wysokości wykonanych dochodów biezących powiększonych

o nadwyzkę budzetową z|at ubiegĘch i wolne środki, co zgodne jest zwymogiem wynikającym

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

Informacja o stanie mięnia komunalnego gminy zawiera danę wymagane postanowieniami

art.f67 ust' l pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych' Wykaz mięnia obrazuje stan maj4tku jaki

gmina posiada, jego wartośc i zmiany w stanię mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku

f0 t9 ,

Skład orzękaj4cy Zwraca uwagę' zę w sprawozdaniu rocznym z wykonania budzetu Gminy

Stary Targ brak jest szczegółowych informacji na temat wydatkow związanych z funkcjonowaniem

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poniesionych wroku f019. Zgodnie zart.6 r

ust.2e ustawy zdnia 13 września |996 r. o utrzymaniu czystości iporządku wgminach (tj':

Dz, U z20|9 r. poz. f0|0 zę zm.), w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżętu gminy ujmuje się

informacje o wysokości zrea|izowanych w danym roku dochodów z tytufu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz wydatkÓw poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi zWszczę1ó|nieniem kosztów, o których mowa w ust. 2.2c, wrM

z obiaśnieniami.
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Ponadto, Skład orzekajqcy ^ł,łraca uwagę' że niewykorzystane w roku budżetowym 2019
dochody z tytutu opłat za wydanie zezwo|eń na. sprzedai napojów alkoholowych i opłat za
korzystanie zzezwo|eń na sprzedaż napojów alkoholowych, na|eĘ przeznaczyó na wydatki
związane z rea|izacją zadań zgodnie z art. I82 ustawy o wychowaniu w trz'eźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj.: Dz.U. z20I9 r. poz.2277 ze zm.) w roku budżetowym 2020,

Ana|iza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu
z kwotami planowanymi w budzecie na 20|9 rok oraz danymi zawaĘmi w przedłożlonych

sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach
przedłozonych tut. Izbie.

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

. Alicja Srubkowska

PrzewodnicząÓa Składu orzekającego

u,,
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