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Nr K~ tnI/n(r:J. \Y' plS . \ ." Urzqd Gminy 

Nowe Miasto 

Przesytam w zatqczeniu Uchwat~ Sktadu Orzekajqcego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.142.2016 z dnia 25 kwietnia 

2016 roku w sprawie wydania opinii 0 przedtoionym przez W6jta 

Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budietu za 2015 rok. 
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Uchwala Nr Ci.142.2016 

SKLADU ORZEKAJl\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 


wWARSZAWIE 

z dnia 25 kwietnia 2016r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedloionym przez Wojta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z 
wykonania budietu za 2015 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 20 16r. poz. 561) w zwi~zku z art. 267 -271 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 885 z p6in. zm.) Sklad 
Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodnicz~cy: Jan RUDOWSKI 
Czlonkowie: Krzysztof POLENS 

Renata SOKOLNICKA 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wydaje opini~ pozytywn~ oprzedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu 
z wykonania budzetu za 2015 rok. 

§2 

Uchwala zostala podjyta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekaj~cy przyj~l kryteria, kt6re stanowi~ podstawy wydania opmll pozytywnej w 
zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu gminy tj. 

zachowanie rownowagi budzetowej (doc hod ow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow), w tym 

niezaistnienie: 

a) przekroczenia planowanych wydatkow, 

b) nieuzasadnionych znacznych rozbieznosci pomiydzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem dochod6w 


(przychod6w), 
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodow lub zbyt duzego przekroczenia tego planu, 
d) rozbieznosci miydzy zaangazowaniem a planem; 



e) 	 niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych w zakresie wykonania budzetu 
biez,!cego, 

f) przekroczenia okreslonych przez organ stanowi,!cy limit6w i upowaznien do zaci,!gania zobowi,!zan, 
brak nieprawidlowosci formalnych i prawnych, w tym: 
a) niezgodnosci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania, 

b) 	 niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalami budzetowymi i uchwalami zmieniaj,!cymi 
budzet, 

c) 	 niezgodnosci danych dotycz'!cych subwencji na 20 IS rok wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2015r. 
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budzetowych, 

d) 	 ra4cego nieprzestrzegania klasyfikacji budzetowej okreslonej Rozporz'!dzeniem Ministra Finans6w, 

e) 	 zwi<)Zanych z realizacj,! planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w nim 
finansowanych, 

f) 	 zwi<)Zanych z realizacj,! planu przychod6w i koszt6w samorzqdowych zaklad6w budzetowych, 

g) 	 nieterminowego przekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sklad Orzekaj'l-cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, bior'l-c pod 
uwagy ponadto informacje wynikaj'l-ce ze sprawozdaiJ. budzetowych (Rb) oraz dane 
wynikaj'l-ce z informacji 0 stanie mienia Gminy. 
W swietle powyzszych kryteri6w i przyjytego zakresu badania analiza sprawozdania z 
wykonania budzetu za 2015 rok wykazala, co nastypuje: 

1. 	 Zawartosc i szczeg610wosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte wart. 267 ust. 1 pkt 
1 i art. 269 ustawy 0 finansach publicznych. Zachowana zostala przy tym korelacja 
danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budzetu oraz z informacj,! 0 stanie 
mienia. 

2. 	 Uchwalony przez Radf( budzet, po uwzglf(dnieniu zmian w ci,!gu roku przewidywal 
realizacjf( dochod6w w wysokosci 14.398.370,72 zl. Dochody Gminy zrealizowano w 
kwocie 14.156.578,62 zl, co stanowi 98,32 % planu. 
a) dochody biez'!ce zreaJizowane zostaly w kwocie 13.917.478,62 zl, co stanowi 

98,78 % planu; 
b) dochody maj'l-tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 239.100 zl, co stanowi 

77,35 % planu. 

3. 	 W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala reJacja 
okresJona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem 
ustawowe wymogi dotycz'!ce maksymalnego wskainika splaty zadluzenia, t.j. kwota z 
lewej strony wzoru wskainikajest mniejsza od kwoty wynikaj'l-cej z prawej strony. 

4. 	 Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozlozen na raty, odroczen, umorzen, obnizenia g6mych 
stawek podatk6w w kwocie 848.729,70 zl, co stanowi 22,14% wykonanych 
podstawowych dochod6w podatkowych. 
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5. 	 Uchwalony przez Rady budzet, po uwzgJydnieniu zmian w ci'lgu roku przewidywal 
reaJizacjy wydatk6w w wysokosci 15.298.370,72 zl. Wydatki og6lem zrealizowano w 
kwocie 14.569.346,40 zl, co stanowi 95,23 % planu, z tego: 

a) 	 wydatki biez'lce zrealizowane zostaly w kwocie 13.378.645,71 zl, co stanowi 
94,99 % planu; 

b) wydatki maj'ltkowe zrealizowane zostaly w kwocie 1.190.700,69 zl, co stanowi 
98,08 % planu. 

6. 	 Wynik budzetu za rok 2015 zamkn'll siy deficytem w kwocie 412.767,78 zl, na 
planowany deficyt w kwocie 900.000 zl. Na zaplanowane rozchody w wysokosci 
316.368 zl,zrealizowano rozchody w wysokosci 268.776 zl. 

7. 	 Zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych 
gdyz wykonane wydatki biez'lce nie s'l wyzsze niz wykonane dochody biez'lce 

8. 	 W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

9. 	 Sprawozdania zlozono w terminie. 

Sklad Orzekaj'lcy zauwaza, ze na zbilansowanie budzetu wykorzystano srodki subwencji 
oswiatowej na 2016 rok w wysokosci 137.175,78 zl, zamiast zaciagniycia wymaganej wysokosci 
zaplanowanego przez Rady Gminy kredytu dlugoterminowego na pokrycie deficytu 
budzetowego. Srodki te wykorzystane zostaly na poczet srodk6w uzyskanych z tytulu udzialu w 
podatkach dochodowych, kt6re wplynyly w 2016 roku. Sklad Orzekajacy wskazuje na niepelne 
zrealizowanie zaplanowanych rozchod6w na kwoty 47.592 zl oraz na potrzeby ich ujycia obecnie 
w uchwale budzetowej na 2016 rok. Z dodatkowych wyjasnien W6jta wynika, ze sytuacja ta 
wys~pila w zwiazku z uzgodnieniami dotycz'lcymi nowego harmonogramu splat pozyczki. 

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zostaly zobowi'lzania niewymagalne w wysokosci 
517.041,61 zl, kt6re l'lcznie z wykonanymi wydatkami przekraczaj'l plan wydatk6w. 
Zobowi'lzania te wynikaj'l z tytulu wynagrodzen i uposazen oraz obligatoryjnych wplat platnika 
(skladki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do zobowi'lzan z powyzszych 
tytu16w nalezy stwierdzic, ze wynikaj'l one z mocy prawa. 

Ze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wynika, iz w Gminie wystypuje niska realizacja zadan w 
zakresie profilaktyki i rozwi'lZywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania 
narkomanii, gdyz na osi'lgniyte opIaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu w wysokosci 
108.476,47 zl wydatkowano 74.779,59 zl tj.68,94% (33.696,88 zl niewykorzystane dochody). 
W tym nie zrealizowano wydatk6w na przeciwdzialanie narkomanii (na zaplanowane 3.000 zl 
zrealizowano 0 zl tj. 0%). Z wyjasnien W6jta "Zaplanowane do realizacji w II p6lroczu (grudzien 
2015r) szkolenie 0 tematyce zwalczania i przeciwdzialaniu narkomanii, nie odbylo siy poniewaz 
wykladowca odwolal przyjazd. Nie wykorzystana kwota 3.000 zl zostanie dodana do pJanu 
finansowego i wydatkowana w 2016 roku." 
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Wskazuje siy na niepelne wykonanie dochod6w maj'ltkowych, plan wynosi 309.100 zl, zas 
wykonanie 239.100 zl, co stanowi 77,35 %. Z wyjasnien W6jta wynika, ze w 2015 roku gmina 
nie wykona1a dochod6w maj'ltkowych, poniewaZ nie dokonano zaplanowanej sprzedazy dzia1ek, 
kt6ra zostab przeniesiona na 2016 rok. 

Biorqc pOwyZsze pod uwagft Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwa1y sluzy odwo1anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od dnia doryczenia. 
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