Uchwała nr IV/82/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przeworno sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu Gminy Przeworno w 2016 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 pażdziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r., poz. 561) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz zarządzenia
Nr4/17 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 marca 2017 r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- Joanna Radzieja - przewodnicząca Składu Orzekającego,

- Ewa Pudło - członek Składu Orzekającego,
- Ewa Zarzecka - członek Składu Orzekającego,

wydaje opinię pozytywną
o przedłużonym przez Wójta Gminy Przewomo sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Przeworno w 2016 roku.
Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania
(o symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. oraz w
przedłożonym 29 marca 2017 r. przez Wójta Gminy Przewomo sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu Gminy Przewomo w 2016 roku.
Badając pod względem rnerytorycznym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Przewomo w 2016 roku, Skład Orzekający stwierdza, co następuje:
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych, wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał i zarządzeń organów Gminy.
2. W następstwie realizacji w2016 roku dochodów w wysokości 16.960.266,38 zł (98,27% planu), w
tym dochodów majątkowych w kwocie 970.05-4,00 zł (84,71 % planu) i wydatków budżetowych w
kwocie 16.338.140,50 zł (92,26% planu), w tym wydatków majątkowych w kwocie l.270.562,88
zł (78,54% planu), budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 622.125,88 zł, przy

planowanym deficycie w wysokości 450.000,00 zł.
3. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochoclarni i wydatkami bieżącymi jest

wielkością dodatnią i wynosi 922.634,76 zł, przy planowanej dodatnie] jego wysokości w kwocie
22.519,00 zł.
4. W wyniku badania sprawozdania Rb-285 z wykonania planu wydatków budżetowych nie
stwierdzono wydatkowania środków bez planu bądż z jego przekroczeniem.
5. Gmina na dzień 31 grudnia2016 r. posiadała zadłużenie w wysokości3.578.475,00 zł, co w
stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,10% . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. W 2016 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych
dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 3,74% i nie przekroczyła

