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składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie

w sprawie: sprawozdania Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budżetu gminy

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Piotr Świątek -przew odniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek
po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budżetu 
gminy - działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 561 z późn. zm.)

pozytywnie zaopiniować przedmiotowe sprawozdanie Wójta Gminy Zarszyn.

W dniu 29 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
wpłynęło sprawozdanie Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonał oceny 
przedmiotowego sprawozdania Wójta Gminy Zarszyn w oparciu o przepisy art. 267 
ust. 3 w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz sprawozdania 
budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 
stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1015). 
Przedmiotowe sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część 
tabelaryczna obejmuje:

za 2018 r.
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• zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Zarszyn według działów, 
rozdziałów i źródeł dochodów (plan/wykonanie) z podziałem na dochody bieżące 
i majątkowe,

• zestawienie wydatków budżetu Gminy Zarszyn według działów, rozdziałów, 
paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków z podziałem na wydatki 
bieżące i majątkowe (plan/wykonanie),

• sprawozdanie z wykonania inwestycji Gminy Zarszyn w 2018 r.,
• zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn za 2018 r,,
• zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok (plan/wykonanie),
• realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad 

wykonywania na podstawie odrębnych ustaw,
• zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na 

podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego,

• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn w 
2018 r.,

• plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek 
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 
za 2018 r.,

• realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
• zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018 r.,
• zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w 2018 r.,

• stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Część opisowa obejmuje omówienie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy z
podziałem na bieżące i majątkowe, omówienie przychodów i rozchodów, zadłużenia 
Gminy, wysokości zobowiązań, stanu środków na rachunku bankowym jednostki oraz 
odniesienie do danych wykazanych w części tabelarycznej sprawozdania. Ponadto do 
sprawozdania dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez 
samorządowa instytucje kultury (Biblioteka).

Tak sporządzone sprawozdanie odpowiada wymogom przepisu 267 ust. 1 pkt 1 w 
związku z art. 269 ustawy o finansach publicznych.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Zarszyn wg stanu na 31 
grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosił 39.092.838,89 zł, co jest zgodne ze 
sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb-27s za IV kwartały 2018 r. oraz z



uchwałami organów gminy w sprawach budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały 
zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Dochody budżetowe wykonano w kwocie 38.666.865,78 zł, co stanowi 98,91% planu. 
Dochody majątkowe na plan w kwocie 3.366.780,61 zł wykonano w kwocie 
3.012.819,82 zł.
Wójt gminy odniósł się w treści sprawozdania do odchyleń w realizacji dochodów 
budżetowych.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Zarszyn wg stanu na 31 
grudnia 2018 r. po stronie wydatków wynosił 41.543.455,80 zł, co jest zgodne ze 
sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28s za IV kwartały 2018 r. oraz z 
uchwałami organów gminy w sprawach budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały 
zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 40.039.955,71 zł, co stanowi 96,38% planu. 
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.958.525,50 zł, co stanowi 88,94% planu 
wydatków majątkowych.

Nie stwierdza się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków w 
działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem opisowym Gmina posiada na dzień 31 grudnia 
2018 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 15.344.546,15 zł. W okresie 
objętym sprawozdaniem jednostka nie udzielała poręczeń i gwarancji. W świetle 
przedłożonego sprawozdania gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi 15.344.546,15 zł, co 
stanowi 39,68% dochodów wykonanych.

Dane w zakresie przychodów i rozchodów budżetowych są zgodne z kwartalnym 
sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2018 r. Rb-NDS. W okresie objętym sprawozdaniem gmina 
spłaciła raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 2.328.806,08 zł, co 
stanowi 6,02% wykonanych dochodów budżetowych.

Zgodnie z przedłożoną informacją oraz sprawozdaniem Rb-NDS dochody bieżące 
wykonano w kwocie 35.654.045,96 zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 
34.081.430,21 zł, co powoduje że relacja określona w art. 242 ustawy o finansach 
publicznych jest zachowana.
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Sprawozdanie w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej 
jest zgodne ze sprawozdaniem statystycznym Rb-50.

Dane w zakresie przychodów i kosztów zakładu budżetowego są zgodne ze 
sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30s.

W przedłożonym sprawozdaniu zawarto dane dotyczące dochodów i wydatków 
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych działających na podstawi ustawy 
prawo oświatowe, które są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania 
statystycznego Rb-34s.

W tabeli określającej dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku błędnie wskazano 
kwotę dotacji zaplanowanej w dziale 852, rozdział 85228 w wysokości 274.028 zł 
zamiast w kwocie 277.278 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dochody z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na plan w wysokości 658.000 zł wykonano w kwocie 
662.987,79 zł. Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym wydatki majątkowe) wykonano w 
kwocie 932.934,37 zł. Kwota wydatków obejmuje również wydatki finansowane 
przychodami z tytułu wolnych środków (nadwyżki opłat z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi z lat ubiegłych) w wysokości 180.027,69 zł.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018, poz. 1454), określa w art. 3 zadania gminy związane z systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, a w art. 6r - zasady przeznaczenia środków z 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powołanymi powyżej 
przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanymi przez 
gminę powinien się samofinansować. W  konsekwencji Gmina powinna podejmować 
działania zmierzające do zbilansowania dochodów i wydatków związanych z 
gospodarka odpadami komunalnymi w taki sposób, by nie pokrywać wydatków z innych 
dochodów niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji. Należy zaznaczyć, że niniejsza 
opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania.

Od uchwały składu orzekającego służy Wójtowi Gminy odwołanie do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia 
niniejszej opinii.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn
2. aa


