Uchwała Nr 046/z111/R/V/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina
Redy i Chylonki" za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) po rozpatrzeniu
przedłożonego przez Zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Monika Panc

- członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina
Redy i Chylonki" za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE
W dniu 16 marca 2020 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała
Nr 1036/X/2020 Zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 16 marca
2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin
"Dolina Redy i Chylonki" za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami, tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).
Przedłożone sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej.
W części opisowej sprawozdania omówiono ogólne dane o budżecie Związku przyjętego na
2019 rok uchwałą Nr 16/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” w dniu 15 listopada 2018 roku oraz jego zmianach dokonywanych w ciągu roku
budżetowego.
Następnie przedstawiono podstawowe wielkości dotyczące wykonania budżetu w roku 2019.
Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 2.749.334 zł zostały wykonane w wysokości 2.794.834
zł, tj. w 101,65%, z czego największą pozycję stanowią dochody z tytułu: składek członkowskich
gmin w kwocie 1.181.449 zł. i wpłaty gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie
1.297.278 zł. Natomiast wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 3.211.769 zł zostały zrealizowane
w wysokości 2.931.866 zł, tj. w 91,28% planu. Największe wydatki zostały poniesione na: zadania

Id: 3D5911B6-0229-4077-A894-B4697F7DFCBD

z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin – członków Związku w kwocie 1.794.515 zł oraz na
pozostałe zadania statutowe Związku w kwocie 1.135.783 zł.
W dalszej części sprawozdania opisowego wskazano, że wszystkie realizowane przez
Związek w roku 2019 zadania związane z gospodarką odpadami finansowane były z pobieranej
opłaty przez gminy za odbiór odpadów oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie
gospodarki odpadami. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że środki z tej opłaty i z innych
dochodów uzyskiwanych z gospodarki odpadami zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowanych w imieniu
gmin przez Związek.
W dalszej części sprawozdania przedstawiono ponadto: rozliczenie wyniku wykonania
budżetu za 2019 rok (na koniec 2019 roku budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości
137.031,92 zł) oraz Informację o stanie mienia komunalnego Komunalnego Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” na 31.12.2019 roku.
Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach
budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Skład Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania
sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:
• dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.794.834,08 zł, tj. w 101,7%, w tym dochody
bieżące w kwocie 2.793.434,08 zł. (101,6% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.400 zł,
• wydatki ogółem wykonano w wysokości 2.931.866 zł, tj. w 91,3%, w tym: wydatki bieżące
w wysokości 2.877.085,46 zł, tj. w 91,2% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 54.780,54 zł,
tj. w 94,8% planu,
• budżet roku 2019 zamknął się deficytem w wysokości 137.031,92 zł,
• na koniec 2019 roku na Związku nie ciążył dług publiczny.
Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2019
wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242
ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Informacja o stanie mienia komunalnego Związku zawiera dane wymagane postanowieniami
art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu
z kwotami planowanymi w budżecie na 2019 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych
sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach
przedłożonych tut. Izbie.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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