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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachu
w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2018 r.

%a.33......... ........
>

załatw ienia o so b ie •

P

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Jedwabnego sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), oraz
Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących
działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży
1 Suwałkach,
Skład Orzekający w osobach:
Przewodnicząca:
Katarzyna Gawrońska
- Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Członkowie:
Dariusz Renczyński
- Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Marcin Tyniewicki
- Członek Kolegium RIO w Białymstoku
uchwala co następuje:
opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Burmistrza Jedwabnego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017
rok.
UZASADNIENIE
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań
z wykonania budżetu za 2017 rok:
sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych;
sprawozdania Rb-N o stanie należności;
sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych;
sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego;
sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Burmistrza
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Według przedłożonej sprawozdawczości Gmina Jedwabne zrealizowała w 2017 roku
dochody w kwocie ogółem 22.146.481,67 zł (plan po zmianach 22.664.235,74 zł) oraz wydatki
w kwocie ogółem 22.533.495,81 zł (plan po zmianach 23.654.446,88 zł). Tym samym
faktyczny wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 387.014,14 zł, przy deficycie
planowanym w wysokości 990.211,14 zł. Według danych sprawozdawczych nie doszło do
przekroczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Na koniec 2017 roku wystąpiła nadwyżka operacyjna, tj. dodatnia różnica między
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 409.207,63 zł (przy planie
20.455,12 zł), co wskazuje, że gospodarka finansowa była prowadzona z uwzględnieniem
wymogów z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).
Stosunkowo niskie jest wykonanie w budżecie dochodów i wydatków majątkowych,
wynoszące odpowiednio: 50.545,64 zł (plan: 379.121,06 zł) i 846.767,41 zł (plan:
1.389.787,32 zł). Skład Orzekający zauważa jednak, iż niskie wykonanie dochodów
i wydatków majątkowych związane jest z nieuzyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdziały 60016 i 92601).
Ponadto w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedwabne wskazano,
że nastąpiło przesunięcie realizacji wyżej wskazanych zadań na rok 2018.
Wartość należności wymagalnych Gminy na koniec 2017 roku, według sprawozdania
Rb-27S (kol. 10), zamknęła się łączną kwotą 798.037,75 zł (w tym od dłużników
alimentacyjnych 397.700,53 zł) i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 80.881,35 zł
(w tym od dłużników alimentacyjnych nastąpił wzrost o kwotę 52.486,75 zł). Należności
wymagalne w dziale 756 zmalały o 10.025,75 zł w stosunku do roku poprzedniego.
Łączna kwota przychodów wyniosła 1.664.254,44 zł: zaciągnięto kredyt
długoterminowy w planowanej po zmianach kwocie 840.000 zł, pozostałą wartość przychodów
- 824.254,44 zł - stanowiły wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych. Wolne środki zaangażowano w budżecie na 2017 rok na pokrycie deficytu w
wysokości 199.172,14 zł. Rozchody budżetu tytułem spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań
dłużnych zrealizowano zgodnie z przyjętym limitem na sumę 652.158 zł.
Według sprawozdania Rb-Z stan długu publicznego Gminy Jedwabne na koniec
2017 roku wyniósł 2.856.000 zł, co stanowi 12.89 % w stosunku do zrealizowanych dochodów
ogółem. Zobowiązania wymagalne, jak wynika z przedłożonej sprawozdawczości,
nie wystąpiły.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekających stwierdził jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Katarzyna Gawrońska

