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Przekazuj ę w załączeniu uchwałę nr XLI.163.Z.2016 Sk ładu Orzekaj ącego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2016 roku w
sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania bud żetu za 2015 rok.
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SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
Z

dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o przed łożonym przez Wójta Świdwina sprawozdaniu
z wykonania bud żetu Gminy Świdwin za 2015 rok wraz z informacj ą o stanie
mienia
Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z pó źn.
zm.) Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
- Przewodnicząca
1. Helena Rokowska
- Członek
2. Ewa Wójcik
- Członek
3. Jolanta Włodarek
uchwala, co następuje:
Pozytywnie opiniuje przed łożone przez Wójta Świdwina sprawozdanie z
wykonania bud żetu Gminy Świdwin za 2015 rok wraz z informacj ą o stanie mienia.
UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Swidwin za 2015 rok wraz
z informacj ą o stanie mienia zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie, Zespó ł Zamiejscowy w Koszalinie w dniu 31 marca 2016 r.
Skład Orzekaj ący, dokonuj ąc oceny przedłożonego sprawozdania pod kątem
kryteriów wynikaj ących z przepisów art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó źn. zm .)
stwierdził, iż sprawozdanie spe łnia wymogi ww. regulacji i uwzgl ędnia:
1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale
budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizacj ę programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach
publicznych, dokonane w trakcie roku bud żetowego;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
Dane uj ęte w sprawozdaniu z wykonania bud żetu zgodne s ą z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporz ądzonych na podstawie
rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczo ści
budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozda ń

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43,
poz. 247), a także spełniaj ą wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegó łowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.
207, z późn. zm .).
Po analizie przed łożonych dokumentów Sk ład Orzekaj ący stwierdzi ł, co
następuje:
1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysoko ści 20 647 274,97 zł, co stanowi
101,88% planu, z tego:
- dochody bieżące wykonano w kwocie 20 164 668,08 zł,
- dochody maj ątkowe wykonano w kwocie 482 606,89 z ł.
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysoko ści 18 791 408,16 zł, co stanowi
95,99% planu z tego:
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 18 163 341,23 zł,
- wydatki maj ątkowe wykonano w kwocie 628 066,93 z ł.
2. Wykonane wydatki bie żące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o
wolne środki, a zatem spe łniony został wymóg wynikaj ący z przepisu art. 242 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysoko ści 690 005,99 złotych.
4. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z
należnymi odsetkami do dochodów bud żetowych (4,65%) nie przekroczyła
dopuszczalnego wskaźnika (6,80%), a zatem spe łniony został wymóg wynikąj ący z
przepisu art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
5. Na koniec 2015 r. wykonano nadwyżkę budżetow ą w wysokości 1 855 866,81
złotych.
6. Stan zobowi ązań zaliczanych do długu publicznego wyniósł na koniec 2015 r.
6 817 933,16 zł, co w stosunku do poprzedniego roku bud żetowego oznacza
zmniejszenie o 9,19%.
Stan zobowiązań niewymagalnych jednostek bud żetowych zaliczanych do długu
publicznego wyniósł na koniec 2015 r. 608 846,04 zł, co w stosunku do poprzedniego
roku budżetowego oznacza zmniejszenie o 39,78%.
7. Dochody podatkowe Gminy w 2014 roku wynosi ły 6 339 687,25 zł, natomiast w
2015 roku 7031 891,06 z ł, co stanowi wzrost o 10,92%.
8. Stan należności wymagalnych na koniec 2015 r. wyniósł 702 410,10 zł, co w
stosunku do poprzedniego roku budżetowego oznacza zwi ększenie o 21,30%.
W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków bud żetowych.
Jednostki oświatowe Gminy nie prowadz ą działalność finansowej w formie
rachunku dochodów w łasnych (art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z wydanych przez
Gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości nie zostały
przeznaczone, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r poz. 1356) na wydatki
związane z realizacj ą gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów
alkoholowych. Pozostało do wykorzystania li 874,08 złotych.
Skład Orzekaj ący postanowił pozytywnie zaopiniowa ć przedłożone przez Wójta
sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Świdwin za 2015 rok. Wskaza ć przy tym
należy, te wydaj ąc opinię Skład Orzekaj ący dokonał oceny sprawozdania pod
względem kryterium jego zgodno ści z prawem. Mimo, że ze względów formalnych
sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w
ramach budżetu, nie stanowi ono oceny jego wykonania. Ocena dzia łań organu
wykonawczego w zakresie stopnia realizacji bud żetu pod kątem gospodarno ści i
celowości należy do kompetencji organu stanowi ącego.
Wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu Wójt przedstawi ł informacj ę
o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. W ocenie Składu Orzekaj ącego
przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy o fmansach publicznych.
Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, s łuży odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
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