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REGI0NALNA    IZBA   0BRACHUNKOWA
W OPOLU

U c h w a ł a  Nr 90/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiemik za 2021 r.

Na podstawie  art.  13  pkt  5  w związku z  art.  19 ust.  2  ustawy z  dnia 7 paździemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity -Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze
zm.) Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Aleksandra B ieniaszewska -przewodnicząca
Ewelina Kurzydło
Aneta Sakra

pozytywnie   opiniuje

sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z wykonania budżetu Gminy Kamiennik
za 2021  r.

Uzasad nienie

Zgodnie  z  dyspozycją art.  267  ust.  3  ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009  r.  o  finansach
publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2021   r.  poz.  305  ze  zm.)  do  Regionalnej  lzby  Obrachunkowej
w Opolu doręczono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021  r. wraz z infomacją
o stanie mienia komunalnego.

Przedłożone  sprawozdanie  z  wykonania budżetu  Gminy,  stosownie  do  treści  art.  13
pkt 5 w związku z art.19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych    podlega    zaopiniowaniu    przez    Skład    Orzekający    Regionalnej    lzby
Obrachunkowej w Opolu.

Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu Wójta w zakresie zgodności
z wielkościami ujętymi w:
1.    uchwale   nr   XX/163/2020   Rady    Gminy   Kamiennik   z   dnia    15    grudnia   2020   r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021  rok (z późn. zm.),
2.    sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., tj.:

-    z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),
-    z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S),
-    o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),
-    z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP),
-o stanie środków na rachunkach bankowychj.s.t. (Rb-ST),
-    o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
-    uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (Rb-UZ),
-    o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
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-    z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowejorazinnychzadańzleconychj.s.t.ustawami(Rb-27ZZ),

-    z wykonania planów fmansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S),
-    z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.  1

ustawy o finansach publicznych (Rb-34S),
-    o  dotacjach/wydatkach  związanych  z wykonywaniem  zadań  z  zakresu  administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),
Skład Orzekaj ący rozbieżności nie stwierdził.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone przez Wójta sprawozdanie  z wykonania
budżefti  Gminy   spełnia  wymóg  określony  w  art.   267  ust.   1   pkt   1   ustaw  o  finansach
publicznych.

Dochody  budżetowe  zaplanowane  w  budżecie   Gminy  na   2021   r.   ®o  zmianach)
wwysokości20270398,29złzostaływykonanewwysokości21107839,55zł,tj.w104,1%,
w     tym     dochody     majątkowe     ujęte     po     stronie     planu     w     łącznej     wysokości
1878 097,86 zł wykonano w wysokości  1927 510,17 zł, tj. w  102,6%.

Stopieńrealizacjidochodówzostałprzedstawionyopisowooraztabelaryczniewedług
źródełwrazzewskaźnikiemwkonaniaposzczególnychrodzajówdochodów.

Plan  wydatków  budżetowych  ®o  zmianach)  w  wysokości  22 608 327,29  zł  został
wykonany w wysokości  20 257 334,08  zł, tj.  w  89,6%, w tym wydatki majątkowe ujęte po
stronieplanuwłącznejwysokości3973313,00złwkonanowwysokości2353039,71zł,tj.
w 59'2%.

Wójt,  podobnie  jak  w  przypadku  wykonani@  dochodów,  przedst@wił  zróżnicowany
stopień  wykonania  wydatków  opisowo  oraz  w  zestawieniu  tabelaryc2mym,  w  podziale  na
wydatki bieżące oraz maj ątkowe.

Nakoniecroku2021wykonanedochodybieżącewyniosły19180329,38zł,natomiast
wykonane wydatki bicżące stanowiły kwotę  17 904 294,37 zł. W odniesieniu do powyższego
SkładOrzekającystwierdza,iżprzedstawionewsprawozdaniudochodybieżąceorazwydatki
bieżąccspełniająrelację,októrcjmowawart.242ustawyofinansachpublicznych.

RealizacjabudżetuGminyza2021rokzamknęłasięnadwyżkąbudżetowąwwysokości
850 505,47 zł.

Wskaźnik  łącznej  kwoty  zobowiązań  finansowych  Gminy  wg  stanu  na  31  grudnia
2021r„którazgodniezesprawozdaniemRb-Zostaniezobowiązańwgtytułówdłużnychoraz
poręczeń   i    gwarancji   jednostki    samorządu   terytorialnego   wniosła   3 208 045,00   zł,
wstosunkudowykonanychdochodówogółemnadzień31grudnia2021r.wyniósł15,2%.

Wtymstaniefaktycznymiprawnymnależałopostanowićjakwsentencji.

Na  podstawie  art.  20  ust.   1   powołanej  na  wstępie  ustawy  o  regiomlnych  izbach
obrachunkowych,  od  niniejszej  uchwały  służy  odwołanie  do  Kolegium  Regionalnej  lzby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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