URZĄD GMINY HOCKI
KANCELARIA OGÓLNA
r—.............. ...... i

•

3 0 -03- 2020

j£X.

scź oaz

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,v p t yn®
w Białymstoku z dnia 23 marca 2020 r.
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w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozd
z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających
w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład
Orzekający w osobach:
Przewodniczący:
Marcin Tyniewicki
Członkowie:
Paweł Gałko
Katarzyna Gawrońska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

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

uchwala co następuje:
opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Wójta Gminy Boćki sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok, przekazując jednocześnie uwagę zawartą w uzasadnieniu

UZASADNIENIE
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań
z wykonania budżetu za 2019 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-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;
- sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdań Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta, a także informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2019.

Jednocześnie Skład Orzekający zauważa, że na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13
września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z późn. zm.) w sprawozdawaniu rocznym z wykonaniu budżetu gminy należy ująć dane
o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi
odpadami. Część dotycząca wydatków powinna zawierać wyszczególnienie kosztów, o których
mowa w ust. 2-2c powoływanego artykułu wraz z objaśnieniami.
Tymczasem część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boćki za 2019 r. nie
zawiera informacji o takim stopniu szczegółowości, jak powoływane powyżej przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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