
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w oPoLU

Uchwała Nr10112019

z dnia 5 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkolł,ej w Opolu

w sprauie opinii o sprawclzdanitt z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 20] B r.

Na podstawie ań. 13 pkt 5 w związku z aft. 1,9 ust. 2 ustawy z dnia7 paździemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkor,łych (tekst jednolity DzU . z 2016 t. poz. 56I ze
zm.) Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Klaudia Stelmaszcz,vk, przewodnicząca
Grzegorz Czamocki
Katarzyna Tromsa

pozytywnie opiniuje

sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z wykorrarria bud,źetu Gminy za 2018 r.

uzasadnienie

Zgodńe z dyspozycją art. 267 ust. 3 ustawy z dńa ż7 sierpnia 2009 r. o filansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 t. poz.2077 ze zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu doręczono splawozdanie z wykonania budż etu gmily za 2078 t. wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Cminy, stosownie do treści art. 13 pkt
5 w n łiąvku z aft. 19 ust. 2 cyt. ustalły z dńa 7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu.

Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu Wójta Gminy w zakresie
zgodności z wielkościami ujętymi w:
1. uchwale Rady Gminy Lubrza nr W./2I4/20t7 z dnia 22 grudńa 2017 r. w sprawie

uchwał budżetowej na 2018 r. (z późn. nn.),
2. sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r., tj.:

- z rryykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),

- z wykonąnia planu wydalków budZetowych (Rb-28S),

- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),

- z wykonania dochodów podatkowych @b-PDP),
- o stanie środków na rachunkach banłorłych j.s.t. (Rb-ST),

- o stanie zobowiązń wg tytułów dłuZnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),

- uzupełniającym o stanie zobowipń wg tyhrłów dłuźnych @b-UZ),
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
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- z \łykonania planu dochodów- zwipanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz irrrry-ch zadań zlecon,vch j.s.t. ustawami (Rb-ż7 ZZ).

- o dotacj ach/r,,1-datkach zrłiązanych z ąvkonl.rł.aniem zadań z zakręsu administracji
rządorvej oraz innvch zadań zleconychj.s.t. ustar.vami (Rb-50).

- z w;-konania planów- finansoq_-lch samorządow,y-ch zakładórv budzeto\łl,ch (Rb-30S),
Skład Orzekaj ąc1- rozb ieżno ści nie srr,ł,ierdził.

\!' ocenie Składu Orzekającego przedłozone przez Wójta Gmin_v sprar,vozdanie
z rłykonania budżetu Gmin.v spełnia w_"-móg określony w ań. 267 ust. 1 pkt 1 ustar.r;"

o finansach publicznych.
Dochod.v budzetow-e zaplanowane rł,budżecie Gminl,na 2018 r. (po r.vptowadzonvch

zmianach) w wysokości 19 166 442.90 zł zostały w_vkonane w w_vsokości 19 153 552,51zł. d.
lv 99,9 %. rv tym dochod_v- majątkow-e ujete po stronie planu rł- łącznej wlsokości
635 555.5,ł zł łykonano w l,ł__wsokości 585 595,71 zł. tj. w 92.1%.

Stopień realizacji dochodów został przedstawion"v opisow,o oraz tabelar,vcznie r.vedług
źródeł wraz ze wskźnikiem rłykonania poszczegóIn_,"ch rodzajóu, dochodów.

Plan ą_wdatkórł, budzetowych (po zmianach) ł wysokości 22.656 912.68 z1 zostń
ąwkonan"v lł,w_-l sokości 2l 149 626.69 tj. w 94,7 %. w t,vm w_vdatki majątkow-e ujete po stronie
planu w łącznej lv,n.-sokości 4 827 218.41 zł wl-konano r,v r,,nl,sokości 1637 869.19 zł.
tj. n,96,19ó.

Wójt Gmin1,, podobnie jak lv przy,padku r,ł.vkonania dochodól.v. przedstalvił
zróżnicor.van1, stopień wykonania wydatków opisowo oraz §, zestawieniu tabelary czn_,,*m.

ł,podziale na wydatki biezące oraz majątkorł,e.
Na koniec roku 201 8 wykonane doclrod1- biezące *yniosły ],8 567 956.11 zł. natomiast

wykonane w_-l datki bieżące stano*,iły kwotę 16 811 757.50 zł. W odniesieniu do polwższego
Skład Orzekajac,u- stwierdza. iz przedstalvione w sprawozdaniu dochody biezace oraz wydatki
bieżące spełniają relację. o której molva w afi. ]42 Llst. 2 ustalr1,o tlni,msach publicznl ch.

Realizacja budźetu Gminy za 2018 rok zamknęła się deficltem budżetowym w,

wysokości ż ż96 074.18 zł.
Wskaźnik łacznej kwoty zobowiązań finansowych Gmin1-, rvg stanu na 3 1 grudnia

2018 r.. która zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązń wg tvtułów dłużnvch oraz
poręczeń i grł,arancj i j ednostki samorządu terltorialnego r,rłniosła j 492 791 zł. w stosunku do
rł,łkonan"vch dochodórv ogółem na dzień 3 l grudnia 201 8 r. w_-r, niósł l 8.2%.

W t,vm stanie fbktyczn_v"m i prar,vnym naleźało postanowić.jak w sentencji.

Na podstar.vie afi.20 ust. 1 pow-ołanej na w-stępie ustawJ o regionaln.u"ch izbach
obrachunkowlch. od ninie.jsząj uclrrł.ał1, służ1,, odr.vołanie do Kolegiurn Rcgionalnej Izb_v

Obrachunkowej rł,Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchlł,ały.
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