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z dnia 26 marca 2021 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w BialłymSWŁYNĘŁt
Ilość
znak.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdani
z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2019 r., poz. 2137) 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

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:
Paweł Gałko
Katarzyna Gawrońska

- 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 2020 rok,
przekazując jednocześnie uwagę zawartą w uzasadnieniu

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań
z wykonania budżetu za 2020 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 2020.
Jednocześnie należy stwierdzić, że wydatki majątkowe w budżecie za 2020 r. zostały wykonane
w wys. 22,97% w stosunku do wielkości zaplanowanych. O ile w części opisowej sprawozdania

ogólnie wskazuje się na taki stan rzeczy, o tyle przy poszczególnych rodzajach wydatków z tej
kategorii nie dokonano szerszego uzasadnienia braku lub niskiej ich realizacji, względnie pojawia się
ogólne stwierdzenie, iż wydatek nie wystąpił.
Dlatego też Skład Orzekający zauważa, że jeżeli wykazywane w sprawozdaniu z wykonywania
budżetu poszczególne jego elementy wykazują znaczące rozbieżności w stosunku do wielkość
zaplanowanych, to w części opisowej takiego sprawozdania powinno zostać zawarte uzasadnienie
wyjaśniające przyczyny takiej sytuacji.

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

Przewodniczący Składu Orzekającego

Marcin Tyniewicki

