
URZĄD GMINY ŁAŃCUT 
2016 - n s - o 2 

R E G I O N A L N A IZBA O B R A C H U N K O W A 
w R Z E S Z O W l E 

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 

UCHWAŁA Nr IV/14 /2016 

z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łańcut sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2015 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz -przewodniczący 
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek 
3. Maria Czarnik-Golesz - członek 

działając na podstawie art. 13 pkt. 5, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j . Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1113): 

postanawia 

pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 
rok. 

UZASADNIENIE 

1. W dniu 30 marca 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2015 rok. Wójt 
Gminy Łańcut przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Sprawozdania budżetowe: 
• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 
• Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom sa 
morządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 
roku, 
• Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od 
początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 
• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 
• Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialne
go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 
• Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwaran
cji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 
• Rb-N sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 
31 grudnia 2015 roku, 
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• Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papie
rów wartościowych według wartości księgowej, 

• Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytu
łów dłużnych 
• Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych za
kładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 
• Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorial
nego ustawami za czwarty kwartał 2015 roku, 
• Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakre
su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto
rialnego ustawami za czwarty kwartał 2015 roku, 
• Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek 
samorządu terytorialnego na koniec 2015 roku. 
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 r. przedłożone Radzie 
Gminy Łańcut. W świetle art. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) sprawozdanie z 
wykonania budżetu zawiera: 

• zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej, 

• zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realiza
cję programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Eu 
ropejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez pań
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( E F T A ) i środków 
pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

• stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich; 
Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łańcut zawiera ze
stawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 
Sprawozdanie przedstawia zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku bu
dżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzą
cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han
dlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi. W sprawozdaniu odniesiono się stopnia zaawansowania rzeczowego reali
zacji programów wieloletnich, które były realizowane w ramach limitu wydatków w 
2015 r. 
Plan według uchwał jest zgodny z planem według sprawozdań. 
W związku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie 
z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie ob
rachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, opinia Składu 
Orzekającego dotyczy jedynie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 
2015 rok. 

Wyżej wymienione sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 
2015 r. zawierają: 
• wielkości planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego w podziale 
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27S 
z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 
o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu 
przedłożone organowi stanowiącemu), 



• wielkości zrealizowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego w podziale 
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27S z wy
konania planu dochodów budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 
o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu 
przedłożone organowi stanowiącemu), 
• wielkości planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego w podziale 
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28S 
z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 
o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu 
przedłożone organowi stanowiącemu), 
• wielkości zrealizowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego w podziale 
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28S z wy
konania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 
o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu 
przedłożone organowi stanowiącemu), 
• wielkości planowanych przychodów i wydatków samorządowych zakładów budże
towych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozda
nie Rb-30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), 
• wielkości zrealizowanych przychodów i wydatków samorządowych zakładów bu
dżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (spra
wozdanie Rb-30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), 
Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje: 

2. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok, po uwzględnieniu 
zmian dokonanych w ciągu roku, zakładał realizację dochodów w kwocie 59107675,82 
zł. 
Dochody zrealizowano w kwocie 59412861,15 zł, co stanowi 100,51 % wykonania 
planu. 
Dochody bieżące plan 56187286,71 zł, wykonanie 56895568,84 zł 
Dochody majątkowe plan 2920389,11 zł wykonanie 2517292,31 zł. 

3. Wydatki. 
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2015, po uwzględnieniu zmian, zakładał 
plan wydatków ogółem w kwocie 61909883,82 zł, z tego wykonano kwotę 
57984191,75zł, co stanowi 93,65%. 
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54276482,82 zł i wykonano w kwocie 
51484612,3 zł, 
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7633401 zł i wykonano w kwocie 
6499579,45zł, 
Stwierdza się wykonanie wydatków z tytułu odsetek w dziale 720 rozdz. 72095§458 w 
kwocie 7895 zł. W odniesieniu do wydatków w tym dziale dotyczyły między innymi 
zwrotu dotacji związanego ze zmianą stanowiska dot. kwalifikalności podatku VAT. 

Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w działach, rozdziałach i para
grafach klasyfikacji budżetowej. 

Została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Plano
wane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej zostały pokryte 
dochodami bieżącymi. 
4. Przychody budżetu Gminy Łańcut zaplanowano na kwotę 4658776 zł, wykona
no w kwocie 3515776 zł, tj. 75,46%. 
5. Rozchody budżetu planowane w kwocie 1856568 zł wykonano w kwocie 
1856568 zł, tj. 100%. 



6. W budżecie Gminy Łańcut planowano roczny deficyt w kwocie 2802208 zł. Jak 
wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 
dnia 31 grudnia 2015 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1428669,4zł. 
7. Łączne zadłużenie Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z przed
łożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynio
sło 6681841,52 zł. 
8. Łączna spłata zobowiązań w roku 2015 wyniosła 2136568 zł. 
Na koniec roku budżetowego 2015 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno-prawne doty
czące zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań bu
dżetowych, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. Od uchwały Składu Orze
kającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko
wej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Łańcut x 1 
2. Aa 
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