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Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niebylec sprawozda-
niu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Anna Trałka - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. \/Valdemar Wita lec - członek

po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2018 rok - działając na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2, art. 20
ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. OzU
z 2016 r. poz. 561)

postanawia

pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie Wójta Gminy Niebylec.

UZASADNIENIE

I. Wójt Gminy Niebylec w dniu 27 marca 2019 r. przy piśmie z dnia 27 marca 2019 r.
nr FB.3035.2.2019, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik do
Zarządzenia Nr 35/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Ponadto, Skład Orzekający zapoznał się z przedłożonymi Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie w formie dokumęntu elektronicznego sprawozdaniami
budżetowymi z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2018 rok, tj.:
1. Sprawozdaniem rocznym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki

samorządu terytorialnego,
2. Sprawozdaniem rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
3. Sprawozdaniem kwartalnym Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu

terytorialnego,



4. Sprawozdaniem kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego,

5. Sprawozdaniem rocznym Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych jednostki samorządu terytorialnego,

6. Sprawozdaniem rocznym Rb-POP z wykonania dochodów podatkowych jednostki
samorządu terytorialnego,

7. Sprawozdaniem rocznym Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

8. Sprawozdaniem kwartalnym Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
2018 rok, stosownie do postanowień art. 269 oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powinno uwzględniać
w szczególności:
1. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości

określonej jak w uchwale budżetowej,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem

środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku
budżetowego,

3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
4. wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną

w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.: OzU z 2018 r., poz.
2198 z późno zm.), gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone
w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

II. Przedłożone przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Niebylec za 2018 rok zawiera:
1. zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków, w szczegółowości określonej jak
w uchwale budżetowej;

2. informację opisową o zmianach w planie wydatków na realizację 6 programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w tym:
a) na realizację 2 projektów z podaniem kwoty wydatków na te projekty,

wprowadzonych do budżetu Gminy Niebylec na 2018 rok w trakcie roku
budżetowego z przywołaniem dat i numerów uchwał Rady Gminy Niebylec;

b) na realizację 4 projektów, na które zostały zaplanowane wydatki w uchwale
budżetowej na 2018 rok, a następnie w trakcie roku budżetowego zwiększone
z podaniem dat i umów uchwałami Rady Gminy zwiększających kwoty planowanych
wydatków.

3. informację opisową w sprawie stopnia realizacji 11 projektów wieloletnich (5 programów
realizowanych z udziałem środków unijnych) z podaniem ich nazw, planu wydatków na
te programy i kwot wykonanych wydatków w 2018 roku, mieszczących się w limicie
planowanych wydatków na ten rok oraz zakresu rzeczowego wykonanych wydatków.

Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
przedłożonym przez Wójta Gminy Niebylec, samorządowe jednostki budżetowe
prowadzące na terenie gminy działalność, określoną w ustawie z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty, w 2018 roku nie prowadziły rachunków dochodów własnych.



Dane zawarte w przedłożonym rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2018 rok są zgodne z danymi, wynikającymi ze sprawozdań budżetowych.

III. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że:
1. Uchwalony przez Radę Gminy Niebylec budżet na 2018 rok po uwzględnieniu zmian

dokonanych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości
57 597 379,42 zł.
Dochody budżetu zostały ujęte w formie tabelarycznej w szczegółowości do działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące
i majątkowe według ich źródeł, z podaniem planu i wykonania.

1.1. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 48 232 683,85 zł, co stanowi 83,74% planu,
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

42 250499,82 zł, co stanowi 100,48% planu,
5 982 184,03 zł, co stanowi 38,47% planu.

Wójt Gminy Niebylec w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018
rok wskazał na niższe wykonanie dochodów budżetu w stosunku do ustalonego planu,
podając jednocześnie przyczyny niższego wykonanie planowanych dochodów
w działach:
- 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" planowane dochody

wykonano w wysokości 80,31 % planu. Przyczyną wykonania niższych dochodów
było niższe wykonanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zadania w zakresie
uzupełnienia sprzętu w jednostkach OSP;

- 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planowane dochody wykonano
w wysokości 18,194% planu. Przyczyną wykonania tak niskich dochodów było
generalnie opóźnienie w roku 2018 rozpoczęcia realizacji projektu "Rozwój OZE
szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Niebylec i Wielopole
Skrzyńskie", a w związku z tym niewykonano planowanej dotacji na realizację tego
projektu oraz w niższej kwocie od planu wykonanie dochodów z tytułu wpłat
mieszkańców uczestniczących w projekcie.

1.2. Otrzymana dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wyniosła 13 252 344,98 zł, co stanowi 99,56% planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy Niebylec budżet na 2018 rok, po uwzględnieniu zmian
dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację wydatków w wysokości
60453827,14 zł.
Wydatki budżetu ujęte zostały w sprawozdaniu w formie tabelarycznej z podziałem na
wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej. Zarówno wydatki bieżące i majątkowe obejmują wyodrębnione rodzaje
wydatków wymagane ustawowo dla uchwały budżetowej.

2.1. Wydatki Gminy zrealizowano w kwocie 46 303 365,86 zł, co stanowi 76,59% planu,
w tym:
a) wydatki bieżące: plan - 40 154 948,47 zł, wykonanie - 38251 780,72 zł,

co stanowi 95,26% planu,
b) wydatki majątkowe: plan - 20298 878,67 zł, wykonanie - 8 051 585,14 zł,

co stanowi 39,66% planu.



Wykonane wydatki bieżące zostały w całości sfinansowane dochodami bieżącymi.
latem zachowana została zasada, wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.

Wójt Gminy Niebylec podkreślił, że przyczyną ogólnie niskiego poziomu wykonania
wydatków majątkowych (39,67% planu) był przedłużający się proces przygotowania
dokumentacji do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawców oraz aktualizacji wykazu
mieszkańców Gminy Niebylec - uczestników projektu pn. "Rozwój OlE szansą na
poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Niebylec i Wielopole Skrzyńskie".
Ponadto, Wójt Gminy Niebylec w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok wskazał na niższe wykonanie wydatków budżetu w stosunku do
ustalonego planu, podając jednocześnie przyczyny niższego wykonanie planowanych
wydatków w działach:
- 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - planowane

wydatki wykonano w wysokości 50,00% planu. Przyczyną niższego wykonania
planu wydatków było wprowadzenie zmiany w koncepcji wykonania awaryjnego
ujęcia wody.

- 710 "Działalność usługowa" - planowane wydatki wykonano w wysokości 29,58%
planu. Przyczyną niższego wykonania wydatków była mniejsza liczba wniosków
o wydatnie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego i mniejsza od
planowanych ilość zleconych usług geodezyjnych koniecznych do uregulowania
spraw własnościowych dróg gminnych.

- 720 "Informatyka" - planowane wydatki wykonano w wysokości 43,22% planu.
Przyczyną niższego wykonania planu wydatków był brak konieczności
wykorzystania pełnej planowanej kwoty na zapewnienie sprawności działania
i konserwację urządzeń w ramach systemu PSeAP;

- 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - planowane wydatki
wykonano w wysokości 15,23% planu. Przyczyną niższego wykonania planu
wydatków były trudności z realizacją wydatków na projekt "Rozwój OZE szansą na
poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Niebylec i Wielopole Skrzyńskie"

- 926 "Kultura fizyczna i sport" - planowane wydatki wykonano w wysokości 67,92%
planu. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była zmiana koncepcji
przebudowy i zagospodarowania budynku po byłej szkole w Lutczy.

2.2. Wydatki Gminy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
plan - 13 311 040,85 zł, wykonanie - 13252 344,98 zł, co stanowi 99,56% planu.

2.3. Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach
klasyfikacji budżetowej.

3. le sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że Gmina zaplanowała
w budżecie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 496 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 494662,40 zł. Środki te
w całości przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami, które
wyniosły kwotę 664665,94 zł, a więc w kwocie wyższej o 150000,54 zł od uzyskanych
dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku. Stosownie do
postanowień art 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (i.t. OzU z 2018 r. poz. 1454 z późno zm.) z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,



3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania odpadami
komunalnymi.
Jednakże, z wyjaśnień Wójta Gminy Niebylec, zawartych w sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 rok oraz z objaśnień do uchwały Nr XLl1/273/2018 Rady Gminy
Niebylec z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2024 wynika, że Gmina w latach 2014-2017 wykonała
dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie przewyższającej kwotę wydatków
związanych z odbiorem odpadów w łącznej kwocie 175 534,12 zł. Środki te
przeznaczyła na zrównoważenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2018 roku w wysokości 150000,54 zł.

4. W budżecie Gminy Niebylec planowano przychody w łącznej kwocie 2 856447,72 zł,
w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 472328,66 zł
i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 384 119,06 zł. Przychody zostały
wykonane w kwocie 1 384 119,06 zł, tj. 100,00% planu z tytułu nadwyżki budżetowej.
Nie wykonano planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

5. W 2018 roku nie planowano i nie wystąpiły w trakcie roku budżetowego rozchody
z tytułu kredytów i pożyczek.

6. W budżecie Gminy Niebylec na 2018 rok planowano deficyt budżetu w wysokości
2856447,72 zł. Na koniec 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie
1 929 317,99 zł.

7. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
przedstawiono, zgodnie z wymogami ustawowymi (art. 214 pkt 1 w związku z art. 215
ustawy o finansach publicznych), zestawienie planu i wykonania udzielonych z budżetu
Gminy dotacji z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji
podmiotowych i celowych.

8. W 2018 roku Gmina Niebylec nie posiadała zadłużenia.

9. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań
wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

10. Łączna kwota należności wymagalnych wykazana w przedłożonym przez Wójta Gminy
Niebylec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok w wysokości 747592,12 zł
jest zgodna ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych Gminy Niebylec za okres 2018 roku.
Wójt Gminy Niebylec w przedłożonym sprawozdaniu wyjaśnił, że są to należności
z kilku lat z tytułu podatków, czynszów i dzierżawy, opłat za ścieki, opłat za odbiór
odpadów, jak również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
W odniesieniu do należności z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach zaliczki
alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego Wójt Gminy wskazał, że nastąpiła pozytywna
poprawa, spowodowana mniejszą liczbą osób uprawnionych z uwagi na poziom
uzyskiwanych dochodów oraz zmiany w przepisach kodeksu karnego, które umożliwiają
występowanie z wnioskiem do prokuratury w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów.



Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, oraz wymagania formalnoprawne dotyczące
zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, Skład Orzekający wydał opinię jak
w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest
zasadniczo prawidłowość sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu gminy.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Otrzymuja:
1. Wójt Gminy Niebylec,
2. a/a.


