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Uchwala Nr 59/2020
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2019 rok

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący -  Wojciech Czerw 
Członkowie - Monika Dębowska-Sołtyk 

- Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn.zm.), po zbadaniu w dniu 17 kwietnia 
2020 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2019 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Łączna sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2019 rok.

Uzasadnienie

Przedłożone przez Wójta Gminy Łączna sprawozdania za 2019 rok obejmują sprawozdania 
sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w 
zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 z późn.zm.) oraz spraw-ozdanie roczne z 
wykonania budżetu Gminy za 2019 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.).

1. Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności zostały 
sporządzone przez właściwy organ, z zachowaniem ustalonych terminów' i podpisane zgodnie z 
przepisami wymienionego rozporządzenia. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu 
zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia co wynika z art. 
267 uśtawy z‘dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zaplanowane na poziomie 27.649.162,95 zł dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 
22.744.680,57 zl, co stanowi 82,26 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody 
budżetowe w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zbliżonym w stosunku do 
ogólnego wskaźnika. Dochody własne w' dziale 756 -  „Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z



ich poborem" zrealizowano w 97,8 % w stosunku do planu. Realizacja ważniejszych własnych 
dochodów podatkowych przedstawiała się następująco: podatek od nieruchomości wykonanie 
1.454.133,56 zł, tj. w 99,59 % w stosunku do planu, podatek rolny wykonanie 132.427,08 zł, tj. 
w 114,25 % w stosunku do planu, podatek od środków transportowych wykonanie 93.175,53 zł, 
tj. w 114,18 % w stosunku do planu, podatek od czymiości cywilnoprawnych wykonanie 
110.086,50 zł, tj. 111,19 % w stosunku do planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 
508.518.00 zł. tj. 82,01 % w stosunku do planu, udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych wykonanie 3.183.761,00 zł, tj. 100,94 %. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł wykonane zostały w' wysokości 
66.979,65 zł co stanowi 111,63 % w' stosunku do dochodów planowanych. W sprawozdaniu 
ustosunkowano się do zagadnienia egzekucji należności podatkowych.

3. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 29.557.162,95 zł wykonano w wysokości 
23.527.440.38 zł, tj. w 79,59 % w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe 
zrealizowano w kwocie 2.721.585.42 zł, tj. w' 33,79 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe 
w strukturze wydatków ogółem stanowią 11,56 %.
Wydatki w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zróżnicowanym w stosunku do 
ogólnego wskaźnika wykonania wydatków budżetowych. Wydatki w rozdziale 01030 „Izby 
rolnicze" zrealizowano w wysokości 2 % wpływów' z podatku rolnego.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady 
Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości 
wydatków budżetowych.

4. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2019 roku stanowi 
deficyt budżetowy w kwocie 782.759,81 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 
1.908.000.00 zł. Zrealizowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków' w 105,62 % a z 
tytułu kredytów 76,82 %. Rozchody budżetu zrealizowano w 100 %. Zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-Z Gmina Łączna posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w 
wysokości 8.996.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada 
zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec 2019 roku Gmina 
posiada należności wymagalne w wysokości 930.636,32 zł.

5. Sprawozdanie roczne zawiera omówienie wykonania budżetu jako planu rocznego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn.zm.) Wójtowi Gminy Łączna przysługuje 
prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pouczenie

Przewodniczący Składu 
Orzekającego


