UCHWAŁA NR CVI.214.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu
sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie za rok 2015
Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113,
z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Anna Suprynowicz
2. Krystyna Goździk
3. Katarzyna Korkus

– Przewodnicząca
– Członek
– Członek

pozytywnie
opiniuje przedłożone przez Przewodniczącego Zarządu sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie za rok 2015 i
jednocześnie uchyla – ze względu na występującą w uzasadnieniu opinii omyłkę dotyczącą kwot zobowiązań wymagalnych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej – uchwałę NR XCIV.177.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2016 r., podjętą w przedmiotowej sprawie.
UZASADNIENIE
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie za 2015 rok wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w dniu 31 marca 2016 r.
Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego sprawozdania jako
dokumentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy
o finansach publicznych stwierdzając, że szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu na rok 2015
oraz z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał prowadzonej przez Izbę.
Zastosowana klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053).
Z opiniowanego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok
oraz sprawozdań statystycznych, wynikają podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu, tj.:
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Plan
Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
w tym ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem
bieżące, w tym:
poręczenia, w tym:
odsetki i dyskonto
majątkowe
Wynik
wynik bieżący
wynik majątkowy
Przychody ogółem, w tym:
zaciągnięcie długu zwrotnego
wolne środki i nadwyżka
Rozchody ogółem, w tym:
spłata długu zwrotnego
w tym wyłączenia
Kwota długu
w tym zobowiązania wymagalne
Kwota długu podlegająca wyłączeniom
w tym tylko UE

Wykonanie

%

13 120 070,00
13 120 070,00
0,00
0,00
13 020 070,00

10 856 075,28
10 856 075,28
0,00
0,00
10 741 189,76

82,7%
82,7%

13 015 070,00
0,00
18 000,00
5 000,00
100 000,00

10 736 189,76 82,5%
0,00
9 799,32 54,4%
5 000,00 100,0%
114 885,52 114,9%

105 000,00
-5 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00

119 885,52 114,2%
-5 000,00 100,0%
149 294,49
0,00
149 294,49
100 000,00 100,0%
0,00
0,00
1 091 714,11

82,5%

1 091 714,11
0,00
0,00

Z przedłożonego Izbie sprawozdania z wykonania planu finansowego za
2015 rok wynika, iż wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych w budżecie wydatków. Skład Orzekający zauważa, iż na koniec 2015 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie
1 091 714,11 zł. Ze sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Związku za okres IV kw.2015 r. wynika, że zobowiązania wymagalne dotyczą:
- dz. 750, rozdział 75095, § 4260 w kwocie 126,68 zł,
- dz. 900, rozdział 90002, § 4260 w kwocie 1 140,18 zł,
§ 4300 w kwocie 1 090 447,25 zł.
Występowanie zobowiązań wymagalnych narusza przepis art. 44 ust. 3
ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny
być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przedmiotowe zobowiązania, zgodnie z przepisem art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy
o finansach publicznych, rozumiane jako bezsporne zobowiązania, których termin
płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
w zw. Z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do pań-
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stwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), zaliczane są do długu publicznego jednostki, który na koniec 2015 r. stanowił 10,1% wykonanych dochodów
budżetowych.
Skład Orzekający biorąc pod uwagę powyższe postanowił jak w sentencji.
Podkreślić przy tym należy, że wydając przedmiotową opinię, mimo iż ze
względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach planu finansowego, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia
wykonania budżetu. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji zgromadzenia
związku.
Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

