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Skladu OrzekaJ5}cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 21 kwietnia 2017 roku 

w sprawic opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Zapolice za 2016 rok. 

Na podslawie art. 13 pkt 5 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561), 

po rozpoznaniu przedlozonego przez Wojta Gminy Zapolice sprawozdania 

z wykonania budzetu za 2016 rok, Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lodzi: 

1. Pawcl Dobrzyhski - przewodnicz^cy 

2. Grazyna Kos - czlonek • 

3. Agnieszka Kamyczck Maszewska - czlonek 

uchwala, co nast^puje: 

Opiniuje sit; pozytywnic sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Zapolice za 2016 rok 

wraz z inibrmacjij 0 sianie mienia Gminy i objasnieniami. ^ 

U z a s a d n i e n i e 

Wypelniaj^c obowi^zek nalozony art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

0 fmansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Wojt 

Gminy Zapolice przedlozyl sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za 2016 rok. 

Sprawozdanie to zgodnie z art. 13 pkt 5 uslaw\ dnia 7 pazdziernika 1992 roku 

0 regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez regionalntj izb? 

obrachunkowa. Sklad Orzekajcjcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi wydat opiniq; 

w przedmiotowej sprawie w oparciu o nastc^puĵ ce dokumenty: 

1. Sprawozdania budzelovvc sporz^dzone na podstawie rozporz^dzenia Ministra Finans6w 

z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 1015 ze zmianami) i rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdah jednostek sektora finansow publicznych 

w zakresie operacji finansow}'ch (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1773); ; 

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2016 rok; 



3. Uchwaly Rady Gminy Zapolice w sprawie uchwalenia budzelu na 2016 rok wraz 

z uchwalami i zarz^dzeniami zmieniajqcymi budzel, ktorc wplyn9}y do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lodzi. 

4. Uchwaly Rady Gminy Zapolice w sprawie Wicloletniej Prognozy Finansowcj wraz ze 

zmianami dokonanymi w 2016 roku. 

5. Zalqczon^ do sprawozdania z wykonania budzelu za 2016 rok informacj? o slanic mienia 

Gminy Zapolice. 

Na podstawie analizy przedlozonych dokumenlow, Sklad Orzekajacy ustalil. 

ze sprawozdania slatystyczne sporz^dzone zoslaly zgodnie z wymogami wynikajqcymi 

z powyzszych rozporz^dzeh Ministra Finansow. Dane w nich zavvarte. w zakresie kwol 

planowanych, korelujq z danymi wynikajajcymi z uchwaly budzetowej po zmianach. 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowc zgodnc z przedlozonymi 

sprawozdaniami slaty sty cznymi. 

Dochody budzetu ogolem zrealizowano w wysokosci 16.683.240,69 zl (100,20% 

planu), nalomiast wydatki ogolem budzetu w kwocic 16.006.559,89 zl (92.53% planu). 

I.̂ ochod}- biezacc budzetu wykonano w wysokosci 16.661.075.59 zl (100.68''o planu), 

a wydatki biez^ce w kwocic 15.294.123.73 zl (94,10% planu). Z powyzszcgo wynika, ze na 

koniec roku budzelowego 2016 zostala zachowana zasada, o ktorcj mowa w art. 242 usl. 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych, bowicm wykonane dochody 

bicz^ce sc} wyzsze. anizeli wykonane wydatki biczqcc o kwolc; 1.366.951.86 zl. Nalezy 

zauwazyc, iz dodatni wynik na dzialalnosci biez^ccj (nadwyzka opcracyjna) zostal 

wypracowany przez jednoslkq; w wysokosci wyzszej od planowanej (r6znica w wysokosci 

1.070.946,37 zl). 

Dochody maj^lkowe budzelu zrealizowano w kwocie 22.165,10 zl, co slanowi 22,1 7% 

planu, a wydatki maj^lkowe ukszlaltowaly si9 na poziomie 712.436.16 zl, tj. 68,19% 

zalozonego planu. Sprawozdanie opisowe zawiera wyjasnicnia odnosnie realizacji inweslycji 

i zakupow inweslycyjnych zaplanowanych w 2016 roku. Nie wskazano nalomiast przyczyn 

niskiego wykonania przez Gminc? dochodow maj^tkowych. Z analizy przedlozonych 

materialow sprawozdawczych wynika, iz taki slopieh realizacji dochodow majcjlkowych 

zwi^zany jesl z nieuzyskaniem znacznej cz^sci zaplanowanych dochodow ze sprzedazy 

skladnikow maj^lkowych (plan 82.418,90 zl, wykonanic 4.584,00 zl). Majcjc na uwadze 

powyzsze, Sklad Orzekajacy wskazuje na koniecznosc monilorowania w kolejnych latach 



budzetovvych mozliwosci uzyskania dochodow ze sprzedazy majcjtku na zatozonym poziomie. 

W swiellc regulacji zawartych w art. 243 ustawy o fmansach publicznych relacja pomi^dzy 

dochodami i wydatkami biez^cymi oraz uzyskane dochody ze sprzedazy majqtku majaj istotne 

znaczenic dla okreslenia indywidualnego dopuszczalnego wskaznika splaty dlugu, 

okreslancgo jako srcdnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzaj^cych 

rok, na ktory uchwalany jest budzet, relacji dochodow biezqcych powiekszonych o dochody 

ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqee, do dochodow ogolem. 

Z przedlozonych sprawozdah wynika, ze pomimo niskiego wykonania dochodow 

planowanych z tytulu sprzedazy majcjtku, wskaznik jednoroczny Gminy Zapolice planowany 

na koniec trzecicgo kwarlalu 2016 roku na poziomic 2,89%, wykonany zostal na poziomie 

wyzszym. tj. 8,22%. do czego przyczynilo si? wypracowanie nadwyzki operacyjnej 

w wysokosci wyzszej niz planowana. Powyzsze winno miec pozytywny wplyw na 

ksztaltowanie si? dopuszczalnego wskaznika splaty zadluzenia w latach 2017-2019 oraz 

mozliwosc realizacji zatozeh przyj^tych w wicloletniej prognozie iinansovvej Gminy. 

Dochody z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w badanym okresie 

Gmina vvykorzystahi w calosci na pokrycie kosztow zwiazanych z iunkcjonovvaniem systemu 

gospodarowaniaodpadanii komunaliiyajii—,>-^--s:---—-ii--_=--: . _ _ -

Dlug Gmin) (wediug sprawozdania Rb-Z) z tytulu wczesniej zaci^gni^tych 

zobowic|zah obejmujcjcych kredyty i pozyczki na dzieh 31 grudnia 2016 roku uksztaltowal si? 

na poziomie 1.794.823,00 zl. Na koniec okresu sprawozdawczego w badanej jednostce nie 

wystcjpily zobowi^zania wymagalne. 

Informacja o stanie mienia Gminy Zapolice uwzgl?dnia dane okreslone w art. 267 ust. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych. 

Ninicjsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez 

jednostk? dokumenlow i dotyczy jcdynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. 

Zalcm nie moze bye uwazana za rownoznacznii z wszechstronn^ ocen^ prawidlowosci 

calokszlaltu gospodarki fmansowej Gminy. 

Sklad Orzekajcjcy w podj?tej uchwale nie dokonat oceny celowosci wv'datkowania 

srodkow budzelu badanej jednostki w zakresie zadah wlasnych ani gospodarnosci 

wykonujcjcych budzet. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowi^zuj^cych przepisow, 

nalezy do wiasciwosci Rady. 



Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ustawy z dnia 

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwolanic do 

pelnego Skladu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

Przewodnicz^cy 
Skla^Opekaj^cegp 


