UCHWAŁANFRIO.VIII-0120-197/22
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 rok.
w

Wójta

Gminy

Dubeninki

sprawozdaniu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
Daniel Karaźniewicz
Janusz Facon

Przewodniczący:
Członkowie:

Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
obrachunkowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2137 ze zm.)

z

o

regionalnych izbach

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 rok.

W

Nr
z

dniu 29 marca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie

396/2022 Wójta Gminy Dubeninki

z

dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, a w dniu 21 kwietnia 2022 r. Zarządzenie Nr 408/2022

Wójta Gminy Dubeninki
przyjęcia sprawozdania

z
z

dnia 14 kwietnia

2022

r. zmieniające Zarządzenie

Nr

396/2022 w sprawie

wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 rok składa się z części opisowej
tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Dubeninki. Wyliczono wskaźniki
Sprawozdanie

i

z

procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.
W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację
z

podziałem na wydatki bieżące

i

wydatków w 2021 r.

majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu

rocznego.
Analizując przedmiotowe

sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane
zmianach,

z

dochody

budżetowe

stanowią 77,93 % uchwalonego planu dochodów po

tego dochody bieżące stanowią 98,90 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe

wykonano w 67,81 % planu wydatków po zmianach,

z tego wydatki bieżące wykonano w 89,01 %.

2

Budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.985.127,87

zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody

bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową
udziałem środków, o których mowa w art.

z

publicznych (Dz.

z
5

lat ubiegłych

ust. 3 ustawy

wolne środki oraz wydatki bieżące

i

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

2021 r. poz. 305 z późn. zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym

U. z

roku budżetowym.
Skład Orzekający zauważa:
w

—

$ 2

ust.

2

pkt 3 zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania

z

wykonania budżetu Gminy za

2021 rok zapisano wykonanie, w kwocie 4.468.390,20 zł, dotacji celowych na realizację zadań
2. W załączniku Nr 2
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr
pn. Dochody związane
i

realizacją zadań

z

z

zakresu administracji rządowej zleconych gminie

zł.

innych zadań zleconych ustawami wskazano wykonanie tych dochodów w kwocie 4.468.390,20
Prawidłowa kwota tych dochodów wynosi 4.467.674,20 zł wg sprawozdania Rb-27S z wykonania

planu dochodów budżetowych Gminy Dubeninki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2021 (korekta nr
—

w załączniku Nr
—

na str.

5

1

1 z

dnia 1.04.2022 r.),

do zarządzenia pn. Sprawozdanie

z

wykonania budżetu za 2021 rok:

w części pn. Opis realizacji dochodów budżetowych zapisano kwotę 4.468.390,20 zł

wykonanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i
innych zadań zleconych ustawami, prawidłowo dochody te wynoszą 4.467.674,20 zł
(wg sprawozdania Rb-27S),
—

na str. 7 w części pn. Opis realizacji wydatków budżetowych zapisano kwotę 15.465.023,01 zł
wykonanych wydatków, prawidłowo wg $ 3 ust. 1 zarządzenia w sprawie przyjęcia
sprawozdania

z

wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wykonane wydatki budżetowe wynoszą

15.910.947,11 zł,
—

w załączniku nr
—

5

do zarządzenia pn. Przychody

rozchody budżetu w 2021 r. wykazano:

plan dochodów majątkowych w kwocie 7.624.925,36 zł,
7.624.925,98 zł zgodnie
z

—

i

z $ 2

ust.

2

pkt

2

prawidłowo winna być kwota

zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania

wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

plan rozchodów ogółem w kwocie 1.033.211,72 zł, prawidłowo winna być kwota 2.765.180,34
zł wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce Gminy Dubeninki sporządzonego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2021.
Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane,

w art. 269 ustawy o finansach publicznych, to jest: dochody

i

o

których mowa

wydatki budżetu Gminy Dubeninki

w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację

programów finansowanych
o

z

udziałem środków, o których mowa w art.

finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

5

ust.

1

pkt

2

i

3

ustawy

3

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 rok przedłożono
informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie

z

wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.
Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił
jak w sentencji.
niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Od

Przewodniczący Składu Orzekającego

i.

Członek Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej

AWOU lWUW
ai elRas!
boężzt
Karaźniewicz
1

