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Uchwała NrYl104l2022
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 7 czerylca202?roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dąbrowice
z wykonania budżetuza20?l rok

z

arŁ. 19 ust.2 ustawy z dnia 7
pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2a19 r., poz. 2137) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice
z wykonania budżetu za2021 rok,

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku

Skład Ozekający RegionaInĄlzby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Krzysztof Kozik
2. Tomasz Kanłicki
3. Anna Adamczewska

- przewodniczący

członek
- członek
-

]ł;ii']i]

!,

uchwala,.eo następuje:

.]'i:',i|

opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budzetu
za2021 rok.

uzasadnlenie
Zgodnie

z

obowiązkiem wynikającym

z

art.267 ust. 3 ustawy

z

dnia27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 f ., poz.305 ze zm.)

Wójt Gminy Dąbrowice przedłożyłRegionalnej lzbie Obrachunkowej

w

Łodzl

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Skład Orzekający rozpatrzvł przedłozone sprawozdanie z wykonania budzetu
Gminy Dąbrowice za2021rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

o

uchwałę Rady Gminy Dąbrowice w sprawie uchwaIenia budżetu na 2O21 rok

wraz ze zmianami budżetu i w budżecie podejmowanymi w trakcie jego
wykonywan ia, prze ka zanymi do Re gional nej lzby Obrach

.

un

kowej w Łodzl,

informację opisową z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za2021 rokwraz

ze sprostowaniem z dnia 11 kwietnia 2022 roku oraz z dnia 13 kwietnia 2022
roku,

.

sprawozdania spoządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju
Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczoŚci
budzetowej (tekst jednolity Dz. |J.

z

2020 r., poz. 1564

z

i

późniejszymi

zmianami) oraz rozporządzenla Ministra Finansów, FunduszY i PolitYki
Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowYCh (Dz. U. z2020
r., poz.2396 z późniejszymi zmianami).

Skład orzekający odnotowuje, że wraz ze sprawozdaniem
budżetu Gminy Dąbrowice

za

z

wYkonania

2O21 rok, tutejszej lzbie przedłoŻono informację o

stanie mienia komunalnego.
W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawnoŚci formalnorachunkowĄ orazzgodności z prawem, Skład Ozekający stwierdził, że PrzedłoŻone
sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozParządzeń
Ministra Finansów"w sprawie ,prd,irdŹ,i"ńóŹÓS"i i zgodne są z uchwałą budżetową
po zmianach. Dane liczbowe zawańe w częściopisowej sprawozdania wYnikaj4, co
do zasady, ze sprawozdań statystycznych.

prognozowane na 2021 rok dochody Gminy Dąbrowice zostały wykonane w
kwocie 13.399.250,27 zł, co stanowi 103,33% planu ustalonego przez Radę. WYdatki
zrealizowano

w kwocie

12.534.206,8B

ż, czyli na

poziomie 88,18% ustalonego

planu. Budzet zamknął się nadwyżkąw wysokości865.043,39 zl, przy PlanowanYm
deficycie w wysokości1.246.086,72 zł.
Na koniec roku budżetowego 2021 zachowana została zasada, o ktÓĘ mowa
w art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem dochody bieŻące
wykonano w wysokości 11 .073.750,47 ź, a wydatki biezące wykonane zostałY na

poziomie 10.520.924,26 ż. Z pzedstawionych danych wynika, Że została osiągnięta
nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami biezącymi w wysokoŚci 552"826,21
zl.

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 2.325.499,80 zł, wYkonując
146,080/o planu. W roku 2021 nie planowano i nle zrealizowano dochodów ze
sprzedazy majątku. Wydatki majątkowe z:róalizowano w wysokości2.013.282,62 zł,
tj. na

poziomie 78,58% planu.

Wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb-N (l<wartalne sprawozdanie o
I

stanie należnościoraz wybranych aktywów finansov,lych wg stanu na koniec

lv

kwartału 2021 roku), należnościwymagalne Gminy wyniosły 531.727,70 zł,
kształtując się na poziomie 3,97Vo wykonanych dochodów ogółem.

W 2021 roku Gmina

Dąbrowice zaciągnęła przychody zwrotne na kwotę

808.150,76 zł. Wykonane rozchody budżetu wyniosły 224.484,24

ż, tj. na poziomie

84,90o/o planu.

ZadłużenieGminy Dąbrowice wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb-Z
(o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu

na koniec lV kwańału 2021 roku) wyniosło 4.262,041,06 zł (poz, E2: kredyty i
pozyczki), co stanowi 31,81% wykonanych w 2021 roku dochodów ogółem. Ze
wskazanego sprawozdania wynika również, że na koniec analizowanego okresu
sprawozdawczego w

G m in

ie n ie wystąp'r r"|.,o;i?l"n;1

]o*rgal

ne.

Niniejsza opinia opóita'j&t wyłącznie na wynikach anallzy pzedłożonych przez

Wójta Gminy Dąbrowice dokumentów

i

dotyczy jedynie

formalno

prawnych

aspektów wykonywania budżetu w 2021 roku. Nie może być zatem uważana za
równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowościprzebiegu wykonania tegoż
budzetu.

Skład Ozekający

w

podjętej uchwale nie dokonał oceny celowościani

gospodarnościw zakresie wykonywaniazadań własnych Gminy Dąbrowice. Ocena w
tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów,

naleĘ do właściwości
Rady

Gminy Dąbrowice,

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale słuzy odwołanie do Kolegium
RegionalnĄ |zby Obrachunkowej w Łodzl w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały.

Przewodniczący
Składu Ozekającego
Krzysztof Kozik
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