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Wro c ławiu

w sprawie opinii o przedłożonym pnez Burmistrza Miasta Lubawka sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŹdzlemlka 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 20L6 r. poz.561 i z 20IB r. poz. 2500) oraz
zarządzerua nr 4/1B Prezesa Regionalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r.
\t spra\\ie rwznaczeńa składóu,orzekających i ich przewodruczących, Skład Orzekający Regionalnej
Izbl Obrachunkorr-ej rl-e \Ą/rocłarriu rr- osobach: Arkadiusz Babczuk - PrzewodniCąCa, Joanna
Snlska - Członek. Dorota Pietrzr-korr,ska - Członek,
wl,daje opinię pozyrywną

o

przedłozonym przez Bunnistrza Miasta Lubawka sprawozdaniu
Lubawka za 2018 rok.

z

wykonarua budzetu Gminy

uzasadnienie
StosourLie do przepisó\\-an. 267 ust.1 pkt 1olaz ust.3 ustarrl-z dnra 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznrch (Dz. U. z2017 L, poz. 2077 z pózn, zm.) (dalej ufp), rr-Ójt gmin1'(burmistrz,
prezrdent), rr,terminie do dńa 31 marca roku następującego po roku budzetorrt,m, przedstar,rła radzie

gminr oraz regonalnej izbie obrachunkorvej spralr,ozdanie roczle z irl,konańa budżeru gminy,
zarrierające zestarrienie dochodórv i rłydatków wynikające z zamknięć rachunków budzetu gminy, w
szczegółorr,oścr nle mniejszej niż w uchwale budzetorvej.

i irrformacji zawartych w
i ich rozdysponowania (o
publicznych
procesów
gromadzeńa
rrykonania
środków
sprarr,ozdaniach z
grudnia
2018 roku oraz \,v
sl,mbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31
przedłozonym 29 marca 2019 roku przez Burmistrza Miasta Lubawka sprawozdańu z wykonania
budżetu Gminy Lubawka za 20].B rok.
Dokonując, pod względem merytorycznym, badańa sprawozdania z wykonańa budŻetu gminy za
201B rok Skład Orzekający stwierdza, że,.
1. Plan dochodów i wydatków budzetowych wykazany w sprawozdańu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał i zarądzeń organów grnlny.
2, Plan i wykonańe subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 44.776.264,35 7f, co w stosunku do
planowanych wielkościwynosi 1,02,B4o/o, w tym dochody biezące wykonano w kwocie 43.590,221,74
zł, co stanowi IOg,zIYo, a dochody majątkowe w kwocie 1.186.042,61- z}, co stanowi 90,89%
rvielkości planoll,anej, rr, tyfr dochody ze sDrzedaży majątku stanorvią 133.2-?9.52 zł tj. 72,a6o/ł
krvoty planowanej. Wykonanie wpłpvów z poszczególnych źrodełzostało w sprawozdańu
omówione.
4. Wydatki zrealizowano w wysokości45,439.503,38 ż, co w stosunku do planu stanowi 90,I9o/o,w
tym wydatki bieące wykonano w kwocie 34,952.438,24 il, co stanowi 92,B6Yo, a wydatki
majątkowe w kwocie 10.487.065,I4 7}, co stanowi B2,29o/o wielkości planowanej. W sprawozdaniu
omówiol,to realizację wydatków bieących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do
Skład Orzekający uydał nińejszą opinię w wyniku analizy danych

poSZCZególnych zadań.

5. W wyńku analizy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budzetowych" oraz ,,Rb-2BS o wydatkach
budzetowych" stwierdzono, Ze:
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26
paździerńka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałańu alkoholizmowi (Dz.U. z 201,8 r.
poz" 2137) zaplanowane w kwocie 180.000,00 ń zrealtzowano w wysokoŚci 188.746,7B ń, co
stanowi l0 4,860/o planu;
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wyniosły 167.521,05 zł, co stanoń93,07o/o planu;
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomańi wyniosły 4.926,20 zł, co stanowi
98,52/o planu;
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dochody

z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 48.230,64

Ż, którą

przeznaczono na finansowańe zadańzwiązanych z oc}rroą środowiska;
- dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stano\\-i 97,66% kwoty planowanej; wydatki związane

z

wyńosły 1.309.083,4I z}, co
gospodarką odpadami stanowiły kwotę

1.619.22B,51zł.
6. \r' sprarr,ozdaniu przedstawiono dochody rachuŃów dochodów jednostek, o których mowa W art.
]]3 ust. 1 ufp. oraz rr.ydatki nimi finansowane, a takze wykonanie planu finansowego samorądowego
zakła du budzetorr,e go.

-

\r- rllnrku realizacji dochodórr. i lrvdatków budzeru gminy za 201,8 rok powstał deficyt w kwocie
,163.239.03 zł, przr planorl,anrm \i \\a,sokości 6.844.241,00 zł, Gmina w 2018 roku zaciągnęła
:,]€c\rr i pożrczkl na łączną krt,otę 6.1-+3.313,58 ż, Spłary,rat kredytów i pozyczek stanowiły kwotę
-1..']j.61-1.0a zł. Zabo\.,_ązana z ntułu zaciągntętl,ch kredytórr, i pozyczek na 31.12.2018 roku
s:.::.,,,,.ł,,-k,,,,,oIe i-1.3_11.113,58 zł, Gmina rue posiadała zoborriązań lq,magalnych. Gmina posiadała
z3 Jl.,,l;ą7.1;a \\,aru.]ko\\ e z ntułu udzielonvch poręczeń rr, krr,ocie 136.842,00 zł.

E. \r'rnlk operac\Jn\ budzetu za 20IB rok, stanorriący róznicę pomiędzy dochodami bieĘcymi i
lrl,datkaml bieącymi jest wie}kościądodatnią i wynosi 8.637.783,50 zł. Ozrracza to, że zachowany
został !\ymóg określony przepisami art. 242 ufp, w myślktórych na koniec roku budzetowego
wykonane wydatki biezące nie mogą być wyższe, niz wykonane dochody bieące powiększone o
nadrrvzkę budzetorvą z lat ubiegłlrch i wolne środki.
9 \r'r,konana za 2018 rok relacja dochodórl,biezącr,ch porriększonl,ch o dochody za sprzedazy
n:l::ku o:az pomniejszonrch o rrrdatki bieące. do dochodólr-budzeru ogółem, o której mo\\,a wart.
l-i3 u:p.,,\\-ILosła 19,59oo i_lest llrzsza od reiac;i planorl,ane;, która \\l-nosiła 10,98%. Oznacza to, ze
joplszczal:r lvskałlk spłatr zoborriązań rr, latach następnr-ch, okeślony, \v art. 243 ust. 1 ufp
u}.3e poo\\l'Zszeniu.
B,o.ąc pod uriagę przedstalrione rryzej okoliczności, Sk]ad Orzekający postanowił wydaĆ opinię
pozvt\a\ną o sprah,ozdaruu z tykonania budzetu Gminy Lubawka za 20lB rok. JednoczeŚńe
rr,skazu;e się, ze ocena lrydatkowania środków budzetowych pod kątem celowości i gospodarnoŚci
nalezy do wyłącznej kompetencji rady miejskiej.
Od ńńejszej uchwały przysługuje zgodńe z art, 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachuŃowych odwołańe do Kolegium Regionalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dńa doręczenia uchwały.
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