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Uchwala Nr 50/2021
VI Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kie]cach
z dnia 6 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Wilczyce za 2020 rok
wraz z infomacj? o stanie mienia jednostek sanorzadu terytorialnego i obja§nienianii

VI Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie:

Przewodniczqca - Iwona Kudia
Czlonkowie;
-Monika D?bowska-S oftyk
-Ewa Midura
dzialajap na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137. ), po zbadaniu w

dniu 6 kwietnia 2021 roku rocznych sprawozdah z wykonania budzetu Gminy za 2020 rok

postanawia
zaopiniowa6 pozytywhe przedlozone sprawozdania z wykonania budzetu za 2020 rok.
Uzasadnienie
Sprawozdania roczne z wykonania budzetu za 2020 rok sporzadzone na podstawie art. 267
ust. I pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 siexpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekstjedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305) przediozone zostaly w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach przez
wla§ciwy organ z zachowaniem teminu okre§lonego w ustawie.

Sporzadzone sprawozdania budzetowe spehiaja wymogi formalnoprawne
rozporzqdzch Ministra i sa zgodne z uchwala budzetowa po zmianach.

wyhikajape

z

Zaplanowane dochody budzetu Gminy zrealizowano w 100,26% w stosunku do dochod6w
planowanych. Dochody wlasne Gminy zrealizowano w 102,71 %, stanowia one % dochod6w
og6lem wykonanych w 2020 roku.
Zaleglo§ci z tytuhi podatk6w i oplat oraz innych naleino§ci niepodatkowych stanowiq kwot?
og61em 828.679,72 zl. Ze sprawozdania z wykonania bud2etu za 2020 rok wynika, 2e Gmina

podej mowala czynnosci zmierraj ape do wyegzekwowania zaleglych nalezno§ci budietowych.

Plan wydatk6w wykonano w 90,65% w stosunku do wydatk6w planowanych, w t)in
realizacja planowanych wydatk6w majatkowych wyniosla 87,73% i wydatk6w biezapych 91,39%.
Na podstawie sprawozdania Rb-ND S „ Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie" sporzadzonego
na koniec roku budzetowego 2020 stwierdzi6 nalerty, Ze wykonane wydatki biezape nie przekraczaja
kwoty wykonanych dochod6w biezapych, co spehia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.

W wyniku analizy por6wnawczej wykonania wydatk6w z planem wynikajqcym z uchwal
Rady Gminy oraz Zarzqdzeh W6jta nie stwierdzono przekroczeh planowanych wielkosci wydatk6w
budretowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatk6w budeetowych zgodnie z przepisami art. 254
pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

R6Znica miedzy wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi w 2020 roku stanowi
nadwyzk? budzetu w kwocie
921.671,60 zl przy planowanym deficycie w wysoko§ci
I.062.891,66 zl.

Przychody budzetu zaplanowane na kwap 1.462.891,66 zl zrealizowano w 100%, ktore pochodzily
z nast?pujapych tytul6w: wolnych Srodk6w oraz niewykorzystanych §rodk6w pieni?inych o kt6rych
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budzetu zaplanowano i
zrealizowano w wysoko§ci 400.000 zl.

Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- Z „Sprawozdanie o stanie zobowiazari wedfug tgiv6w
diuznych oraz poreczch i gwarancji" wynika, Ze zobowiqzania na dzieh 31 grudnia 2020 roku
wynosza 2.866.233,00 zl i w calo§ci stanowia kredyrty i podyczki dfugoteminowe, co stanowi
14,56 % wykonanych dochod6w og61em.
Nadmieni6 naledy, iz spehiony zostal wym6g art. 15 zoo ust. I ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020
r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywolywanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz.
374, 567, 568, 695, 875), wprowadzonych ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o doplatach do

oprocentowania kredyt6w bankowych udzielanych przedsi?biorcom dotkni?i)in skutkani COVID1 9 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukladu w zwiqzku z wystapiehiem COVID19 ( Dz.U. z 2020 r, poz.1086), zgodnie z kt6rym na koniec roku budretowego 2020 lapzna kwota
dhigu j.s.t. nie moze przekroczy6 80 % wykonanych dochod6w og6Iem tej jednostki w t)in roku

budeetoqu.
Ze sprawozdania Rb-ST "sprawozdanie o stanie §rodk6w na rachunkach bankowych jednostki
samorzqdu terytorialnego" na koniec 2020 r. wynika, Ze Gmina posiadala §rodki na rachunku
budzetu w wysokosci 2.173.689,44 zl.

Sklad Orzekajapy stwierdzil, Ze dane przedstawione w cz?§ci opisowej i tabelarycznej
sprawozdania z wykonania budzetu za 2020 rok co do zasady odpowiadaja danym wynikajapym ze
sprawozdal budzetowych, zar6wno w zakresie planu jak i wykonania+

Majap powyzsze na uwadze nalezalo postanowi6 jak na wst?pie.

P ouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych W6jtowi Gminy

przysfuguje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Kielcach w teminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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