
UCHWAŁA Nr Wa.202.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2019 rok

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. 2137 ze zm.) - Skład Orzekający Regionalnej fcuby Obrachunkowej 

w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie;

uchwala, co następuje:

Agnieszka Szewc
Karolina Aszkiełowicz 
Konrad Pachocki

§1

Gminy Dąbrówk,
Kancelaria Ogólna - W p ły W

Opiniuje pozytywnie z uwagą sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka 
za rok 2019.

§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
wraz z Zarządzeniem Nr 182.2020 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 27 marca 2020 r., 
wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za rok 2019.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał 
analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustalił:
Dochody budżetu Gminy zostały wykonane na poziomie 98,27% planu, z tego dochody 
majątkowe zrealizowano na poziomie 84,21% planu a dochody bieżące 99,14% planu 
po zmianach.

Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 95,64%, przy czym wydatki 
majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 85,86% planu a wydatki bieżące 96,75%
planu po zmianach.

■■

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 697.020,56 zł, przy planowanym 
deficycie w wysokości 2.008.970,00 zł.



i

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 
1.893.536,76 zł, co stanowi 4,14% wykonanych dochodów budżetu za 2019 rok

Na koniec 2019 roku zobowiązania dłużne Gminy wyniosły 22.177.408,70 zł i stanowiły 
48,50% wykonanych dochodów. Jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych.
Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego 
spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego 
wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Niemniej Skład Orzekający zwraca uwagę, iż zadłużenie Gminy Dąbrówka jest na 
wysokim poziomie. Powyższe wymaga zarówno bieżącego monitorowania stanu 
realizacji budżetu, jak również podejmowania działań zmierzających do zmniejszania 
długu Gminy.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 
189.296,28 zł, zaś wykonane wydatki na działania związane przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wyniosły 177.595,33 zł (suma w rozdziałach 
85153 i 85154).

Skład Orzekający zauważa zatem, że w myśl art. 182 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.), dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń winny
być wykorzystywane na realizację:
- gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 
programów przeciwdziałania narkomanii
- i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje o wysokości zrealizowanych w danym 
roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Opiniowane sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 
rok. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny 
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena 
działań Wójta w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości 
przy wykonywaniu budżetu należy do organu stanowiącego Gminy.

Wraz z ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia 
Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.
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