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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.124.2019 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w celu służbowego

wykorzystania

Z poważaniem
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UCHWAŁA Nr Wa.124.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 8 kwietnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 201 6 r. poz. 561 ze zmianami) - Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca Agata Pączkowska
Członkowie Bożena Zych

Karolina Aszkiełowicz

uchwala. co następuje

$l

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2018 rok opiniuje pozytywnie

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej

w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Izby Obrachunkowej

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w yVarszawie. wraz
z Zarządzeniem Burmistaa Gminy Brwinów Nr 3.201 9.FIN z dnia 20 marca 2019 roku, wpłynęło

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2018 rok wraz z informacją
o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe
sprawozdanie dokonał jego analizy. oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi

w posiadaniu Izby. W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 139 111 342.27 zł, co stanowi 101,16%.
Dochody bieżące stanowiły 98,35%, natomiast dochody majątkowe 1,65% wykonanych

dochodów ogniem.



Plan dochodów majątkowych został wykonany w 81 ,1 5% natomiast plan dochodów bieżących
w 101,58%.

Plan wydatków zostal wykonany w kwocie 141 381 050.1 1 zł, co stanowi 96,21%. Wydatki
bieżące wykonano 95,63% uchwalonego planu i stanowią one 81 ,34% wykonanych wydatków
ogniem. Wydatki majątkowe stanowiące 18,66% wykonanych wydatków ogniem zostały
wykonane w 98,82%.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie

2 269 707,84 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 9 430 296,89 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Gminy Brwinów na koniec 2018
roku według tytułów dłużnych wyniosły 36 867 251,74 zł i stanowiły 26,50% wykonanych
dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek.

Należności wymagalne Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 742 647,22 zł

i stanowiły 5,57% dochodów wykonanych .

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2018 rok spełnia wymogi określone
obowiązującymi przepisami prawa. Postanowił on zatem jak w sentencji uchwdy.

Wskazać przy tym należy. iż wydając mniejszą opinię Skład dokonał oceny sprawozdania pod
względem kryterium jego zgodności z prawem. Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia

realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych działań należy
natomiast do Rady Gminy Brwinów.
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