UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-23/17
a/tla/Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
/ 1/ "
w Białymstoku z dnia 4.04.2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudka sprawozdanii
z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561),
oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących
działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży
1 Suwałkach,
Skład Orzekający w osobach:
Przewodniczący:

Paweł Gałko

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Katarzyna Gawrońska
Dariusz Renczyński

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku
- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwala co następuje :
opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Wójta Gminy Rudka sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016
rok przekazując jednocześnie uwagę sformułowaną w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań
z wykonania budżetu za 2016 rok :
sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego;
sprawozdania Rb-N o stanie należności;
sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń;
sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
sprawozdań Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta, a także
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka za rok 2016.
Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w Załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”, błędnie wykazano kwotę planowanych
oraz wykonanych przychodów ogółem. Stosownie do danych ujętych w sprawozdaniu Rb -

NDS za IV kwartał 2016 r. planowana łączna kwota przychodów po zmianach wyniosła
150.000 zł (wykazano 0 zł), natomiast łączna kwota wykonanych przychodów wyniosła
168.947,16 zł (wykazano 18.947,16 zł). W powyższym Załączniku nie uwzględniono
przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 150.000 zł.
Skład Orzekający sygnalizuje również, iż dochody z opłat za wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone
art. 18
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.).
W związku z tym wskazuje się na potrzebę wprowadzenia do planu wydatków budżetowych
na 2017 r. w rozdziale 85154 i ewentualnie w rozdziale 85153 kwoty wydatków stanowiącej
różnicę pomiędzy kwotą dochodów wykonanych w 2016 r. (w rozdziale 75618 § 0480; kwota:
21.291,75 zł), a kwotą zrealizowanych wydatków w 2016 r. (w rozdziale 85154; kwota:
18.431,89 zł), powiększoną o niewykorzystane środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych w latach wcześniejszych.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

