
Uchrvala Nr 50-0954/24l1ZlLnlżOl9

Składu Ozekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie: w_vrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetir Gminy Krzemienięwo za rok 20l8 rvraz z

informacją o stanie mieniajednostki i ob]aśrrieniarni,

Skład Orzekający Regionalnej izby Obrachunkowej rv Poznaniu wyznaczony Zarądzeniem Nr 5/20l9

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkolvej w Poznaniu zdnia4 marea 2O 19 r. z,e zmianami w osobach:

Przewodnicząca:

Qzłonkolł,ie:

Danuta SZcZep iska

zdzisłarv Drost

Beata Rodewalclłaszkorł,ska

działaląc tra podstawie aft. 13 pkt 5 iart. 19 ust.2 tlstawy zdnia7 paźclziemika 1992 r. c regiona|nych izbaclr

obrachunkowych (Dz. U, z 2016 r., poz, 5ó l z póżn. znl.) w związku z ań. ż6'| ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2017 z póżł. zm.), wyraża o przedłożonynr przez Wójla

Cminy Kzemieniewo sprawcrzdaniu z wykonania budżeiu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia

jednostki i objaśnieniami

opinię porytyrvną z urvagami.

uza§adnienie

Przedmiotem badania stanowiąclłtl podstawę do rrydania niniejszej opinii było Sprarvozdanie Wójta

Cminy Krzeniieniewo z w.Vkonalria budżetu za rok 20l8 vlraz z infomacją o stanie mienia przedłożone tut.

Izbie w tiniu 26 marca 2019 roku. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową uchwaloną w

pełnej szczegołowości klasyfikacji budżetowe.j wraz ze ztnianami dokonanymi w ciągu roku budżetowego przez

Radę i Wójta oraz ze sprawozdaniami budźetowymi.

Nia przedłożono Zarzqdzenia Wójta Głniny w sprcrwie przyjęcia sprcwozdania z wykonania budżettt zą 2()18 rok

lwaz z ittfornlacja o sttmie mienic jeńlostki samorząclu terylorialnego.

L Przedłożone sprawozdanie zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów i ł,,ydatkóu, lv pełnej

szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz częśó opisorł,ą.

W części opisowej Wójt zawarł inforrnację o planowanyclr iwykonanyc|r doclrorlaclr i llydatkach budżetu.

Prry poszczególnyoh działach klasylikacji budżetowe_j zemieszczono objaśnienia do§,czące wykonanycb

dochodórv i rvydatków, W sprawczdaliu zlprezentov.,a o również sprawozdanie z umarzania i rozkładania

na raty spłat naleźności pieniężnych, sprawozdanie z realtzacji dochodów lnajątkow_vclt gnriny oraz dotacj i i

środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których morva w art- 5

ustauy o f'inansach pub|icznych, sprawozdanie z realizacji otrżymanych dotacji na zadania zlecone.



I';:zecistarr jontl takźe dotac.je ridzicla:le przcz Gr;lillę rr 20l8 iol<rr, ..\.vk(nlailie rłydatkóil Inąiilk(lrl',!ch- $

|1n rórł,nieź zadati reaiizon,anyc!t \i, Ialnricli Wieloleiiricj l)rognoz1, [i:ttansorlc_j. rcalizac_je pl{.C,ii-\\7;ęc \\

rantach Frtl:dłsztl SilłeckiegL,l. reali.łaci9 riocliocltit, i łyliarków iia zaclal-ria oilreŚlone rr, llltitlnyltt Prrlg'aIlli.'

rr[oiilakt},ki i i.ozl,1.ią7xr atl ia 1;robietnórl alj,oirtrlowi,lk i nal,ktlrlrtttii i-':,az dochody i lłl'riarki zr', i.tzuite z

ochroną środilrviskii. Polladitl prze dsta,".- iolto reaiizację zatliłit z itdlialenl ślotikórv Ll*iln.'-'ch. i'*aiizac_ie.: Planu

clochodtllt i rrl,tiatkóiv na zadani:r rcalizr,,watle rr dlocizc porozitillicli lu"o unórv z _iełlnostkiilii i sall']oflądtl

telytorialnego oraz rvynik finansorv;, roku 20lti i inne iltłlrlnac_ie.

Skład Orzeka.iący s§vieidza, że, rv sprarvozdailiil Wilit Grnlny Krzenrieirielvo,"vyjaśIlil pr;:,o-,czlrll'crdchvlerl

rld pl,z1,.iętego w budżccie plaIlu docilodtir,r, i*1,darkciu.

]L1. Ałaliza pcrtółvtlawcze prezerrtłlwl.,ilycl: ilani,clr lr, splewozdaniu z lv1,iionania bLrrjżerłi z ltryotlr:ł,li

planov,ał_vnli lv buciżecie ła ']0]8 rok ,:rlaz ditll1,trli zawart;, tli rł przcciioźol],,,,cli sp[a\\,oz(ial] idc11

butlżerov,,;ch rłyiiazala zgodlrość i_rvoi p|enorl,łlltvclr i i.rl,kłlnałych ll, dilliutrrentacll pfżcdlożol}},eh ttrt.

!zbic. za r.vl,jalkielrr ro;:bjeżlości lv,,-,kazall1"ch §,pk1. Vi opilrii.

I L2. Na poJstalr ie przcpror,varlzone3i-, biiclał ia Sklad Orzekajac;; irst:rlił_ żc bltlżęt za rok ]{) l 8 zrlstilł t;, konan_l

z detjcyten] budźcttt lv krvtlcie'9..12 l - i 0], 1 ] ;l], błlvienl :

a) dochc,d1 rvl"konallt,l rr, rvysokiiści _]ó.262.769,60 zł. r!. ó7,39 % plant:

b) r,r,ydatki rłykonanc rv rł,ysokości 45,683.87:.7 | 7ł.lł,12"69 9ń planu.

W odnicsieniLl do niskiego lr_r-konania dochodólv $, spfawozdal};|L z rlr kr.łllania budżettł rrrjlrslli,ln,l. io

nłstgprr jc: ,,l,f;i,ski ll,:;kuźłlik rłłłiizłtc:ji dłlchłldół, y1,1,-il iklt : tcgo. :e tto bułłżetu gnin.t, nic łp!.tłtę,!,y, śtlxlki

unilnc. kłóre gnlinłł miala .ug.,,url lowa ś, 1ltlllntsLmq ttłttolt,q. Bt,ctk yt, clłlcht uch btłtl:eIti kl,tl!_y

16.57(i.S88,98:! ,:pcltoLlovll ohlli:enic u,:;ktźniką rłulizłlcji pltłnu v, llnl tl:iulc- Pl:|ciL1 ta :łe(y(kr\u{!u |)

ni,skim sk4lniu retllizucli dcchottótl, ł,a!agtl bud:ellt glłlillv ty roklł 2a ] 3^' .

Dochocly bieźącc li,,'-,konano w krvocie 35.694.170.29 zi i rvyc{atki bie:żące ił, krvocie 28,]-1-2.705.f i zl. cil

spełnia r-;ynlóg z irft. 242 tls1. 2 usiarłl, o fit:ansaclr publiczl;1ch.

Prz_"-i;hod1, brrdżetLl zreaIizclwano lł,klvtlcit, !,].28,1.,]2l.j,-l zł, rl ll,iti ]0.16j.993.2U z1 z ptlżyczki |i5.,13.%

planu)" 2. l20,428.1_-izl z tytułtl rvolnlch środkóri,,

W r,lkresie splawozdawczllttI slłiacoIro rłt_"- z zac i4.gn iętl,clr kreC5,tólr i poźyczek rv krł,or.:ic 1.000.000.()0

z1.

W rlkresię sprarvozda,wcz1ll:i Rada nie pod_jeJa tlchr,vał rv s;llarv!e zaciągalria pilż-yczr:k i krcdyi5ł, 1

uchwały Nr XXIlt/l60/20]7 z dnia l5 ruaia 20]7 l. zc zllliananri w),nikil transza poźyczki na ]0i8 r,, il
krł,ocie l0,163.9{)3,ż0,- zł (w dnil 28 krvictnia 20i7 rokLr Skłacl Olzeka_i4cr. ilegitlualnej izb_l,

Obrachunkor,ve.i lv Pozu:ltliu rłl,dał opinię pozyt_v."\, iiźi (i.ir 50,0950/7/ l2ll nl20l7) o rlt;żlirvości spłatv

pożyczki).

Dane te polwierriza spra1,ozcianie Rb,NDS o nałlrr,_vżce/Ccficycic _jednostkl sanlorządiJ teI,ytorialnegtl za

okres cld początku roku do dnia 3 l grudnia rokLl 30 i8.



J

Na [oniec 20i 8 lcku Jeclncslkrr posiadala zadłtlżęllie rv kwocic l4,74]. ] ] 8.09 zł. KwotJ ia st.rtr,.lrr i

,-l().{l5 3uil rvykonal)},ch dochodó\\, budżelri. Danc ta pot$ierdza spfawozilanie l{b-Z o stanię zoboił'iązali

lvoiiłitg t}tułów dj żn}ch oraz pofęczeń i gwara;lcjiwg slafltl na koniec I'/ krvańału 20l8 roitu,

lli. A.łaliza rl1,rlatktir! buclźętu rl port iitzaniri 1:. s}-afi!\\ OZdittl ielrr Rb-j8S z rrtLonattił plaIrLt rr,1, c!atkĆ-uv

butjżelrlwyc'lt za okles od pr;czątku ł,cl<il dti cr;ia 3i glurinia fok ]O1il ,,r},''kiizaia. źe l:ic lrlsLęllLłjq

przypadki przekroczellia pianowanych wvda|ktirł,. .! st,l a rvykonaijych wydatkó\'r i zobtlrłiązaIi (z

pominięcien paragrafów rł,ynagrodzeli ipochodnych ocl wl,nagrodzeń) llie przckracza planu rvl'datkóri

ustalonego w bLrdżecie.

IV. \\,-1,konaIlie dochodri-w z lytllh| oplat za r,vydarłanie zczrvtllell nżr §prźedaż t]apojó\Ą,a;kolloiołłlch oraz

rvyclatków zrviązalryclr z reiriizacją gminncgo pt,Ogramtt profilakryk_i i rczwiązvrvaIiia problern(lt

alkollcllorłlch oraz gIrrinlego proglalnu plzec irvdzil łan iłl łarkoinanii obrazu_je poniższa tabela:

Rozdział
Dochody [złj Rr:zdziirł

Wy,datki [zł]
Plan Wykonaltie Plan Wvkr-,iranie

]56l 8

( § 0.180)

] 34.40l ,] lJ 134.401,38

85l53 2..172.00 2..472,00

E5 l54 6].95 j.5 7 5 6.8 tl0.,] 7

it52_] 2 ]3,000.00 14.110,00
&5411 23,401,38 i fi.65,1,86

85495 ].500.OrJ 0,00
9]ó95 25,1.1_1.0{) 2a.103,72

Razetn: Razeln: ]j8..ł70.95 112.22g,95

W sprarvozdaniu (sff,39) Wcjt zawarł nasilpriącą inl'orrlację: .:\a konit,c, roku 20!6 pozł,,,sIulu hłłllłt

2ó.250 zł n iev,},korzv:i|anl,c,h śrorlkólt łtLt reali:acfę gmirutego progfłłlr! p|:cciv,dziulunią ctlkoho!iznlłxi

i narkontanii. Z utlttgi łu ktlnigc:ntlii, kierunkov,cgtl pr:e: ocletia rych śroclkól, ;łstał?q oile

1l,|korzy:|ltll1c na len srłn i:a! ł lllku 20 ] 9 ",

Skład Orzekając,"-, pr;zvpotllina, że zgorJnie z ań, l 8r ustarv;- z dtria 26 paździerrika J982 l, o rr,_vchorvarliu i

pl zec irł,działiul iu alkolrolizniorvi (Dz, U. z 2018 r. poz. 2137, z póżtl. zn.) .,l)tlchody z oplztt za

zezrvolenia wydane na podsrarvie ań. 18 lLtb ań. 18| oraz dochody z opłat określonyclr v aft, l]]

rł,ykoryst_vrvalle będą na realizację:

11 gmirlnlch prograiłów profilaktyki i rozwiąz.,wania prcblcnórv aikoholorvych oraz (intilnytn

Prograt,ttiirv. o których molva 1y an. i0 us'.. J tlstarry z dnia 29 iipca 2(l0J r.

o przcc irr dzialltiitl It.lrk,,lnatlii.

f) zadari realizowanycŁ ?r;.s7. placór.vkę rvsparoia ci;l.icnnegtl. o kttj:,e_; tiioi\]a

\! przepisach o r.r,spieraniu rr:ldzin1, i s_vstelnie piecz_n- zastępcżlj. rv ratlitch gmiilirego i]rogrirll]u

proli|aktyki i rozwią;lrrvaIlia prclblęlnór,v a|koltt--iorvvcb oraz Gninnl,ch Prc,granrórv. o klóry,ch tllorła,r,

ań. ] 0 ust. 2 ustaw}, z drria 29 lipca 2005 r. o przcciwdziałirł iu narkotrranii

i nie moga być przezqączirne na inne cc|e".

V. Skład Orzekający sllvierdza. żc rv niżej lyl,mienionych poclzialkacli kiasyfikacji bLIdźetorłe_j 1rcllicsit,lre

zostal,v wy,datki zlliązatre z rv_v-płatą odsetek. kar i tldszkodorvati na lączlrą kwote l9].66 zl:



Dział Ilozdział Paraglaf 4ła cylią Plan Wr.konanie

758 758 1,1 459 0 ]54,ló8,00 0,(]0

92 ć, 9ż601 160 0 l94,00 l93,66

(]ilłośnię otlsctck. kar iodszkodorvali Wo.!t rv spr:lrrozdiiniu złoż-lł nL;stępu_jące u_r jaśnienil::

_ tllt sit-onie i? - rł orjniesieniu clo,_lz. 758 rozdz. 758l4 § 459() ,, Ztl1llłlnou,tlłlłl łówtiez k:vtllę )5"ł.lÓi\

Spt ttv,ł,t clczekuje rlu roz.sir:1,21łlieci: rr,,!4r1:le ,ipelctljltyłt yt,Po:lttliiitł u dtłtl,:c:y, l'oz!ił::cti gtllill',::

PrOjekiut|t?ln kunuii:ctcji : l,,,lułu klr unov,łyrh".

na slrol]ie 29 rv odliesieilirr cio Cz.9?ó rozdz.9]ó0l § -lóOC. potlano iź rv;"claiki l, kivocię i93.66 z1 s;1

poniesii-.ne na kary i odszkorlolvania (nie podano zjakiego tl,tułLl).

Vi. Skiad Orzeka,lący skazuie. żc w przedłclźorlyill spra.ł()zdanii} lr"vstrlpily następuiące lliellraii,idłorvości:

t, W cześci opisorvej sprarvozdania na stlollie 21 podano. iż nrr specjalną organizac.ię nauki rv szkcl}acl'i rł'

zltiąz.ktl z ltiepełłosprawnością uczllitirł,rł,ydair,.l _i00.625.72 zł, podczas gdl,ze sprarlozdania llb-]8S z

rvykonania planu rvydatkólv btrdżetolvych za okres od początkLl roku dcl dnia 3J gludnia roktL 20l8,

rłynika krvola i9_1.625.72 z1 (rt,lzć,zial 801,19, lj0 j50. 8015]).

RówIiil,z nii tej sarnoj sllo !e za\,,,ań() inirlrnlac_ię. zę aa dokszlałcariie tlarlczl,cieii rv,,-dano 34,8i).1.'10 zł_

pcldczas gd1, ze spralvozdania Rb-28S z rvlłonallili pitnu rr _vdatkórv burlżetorrr.ch za okl,es cld 1ltlcząikrt

roku do tjllia 31 gnldnia roktl 2018.rvynilrakrrota33.80.1.40zt.

2, Na stroirię 33 sprarvozdania w tabeli pł. ..lłłalizlcja wydatkórł lrra_iqtiior.wch qnlinl, Kize niiclli<r,. r ,,r

oki,csic od 0i.Oi,20i8 do _']1,12,2018" qldtlłlśnie z,aclania pn, ..I]uclłlyra ncL,itłlłl ic:łtll-{liIllgil::lt e.i

<lc,ztl,yzc:tlhli ściekólt lt, nlii, j,sulu,rł,ści Lubcłnicł ilrąz hltdo,1w sieti kułr.łli:ł.iiji \.lill!Ll/1!|i -

pr:ykana!ikami u, niajsctlll,tlśt itlc h Iuhoniu, Ktl,,,itlgi, l)rłłbnil, {iur:yłł, (iill,:llo i l;-rz( liiltit,li,.)'^

rrskazano rozdział 0]0i0 -S 6050. zamiast paragraf 6050, 6057 i 60,i9. Podobnic rr. zaciirnlLl pn.

"-Bttdol,a ciqgłł piesn,je:dncgl lt Bojałlicuch'' r.vsLazano rozdział 600i6 § 6050 zanriast 6057 i 605S,

I'rar.l idłtlrł e podzialki klasyfikaoji budżctor.rc.; irynikają z liclIrvał1, budże,tov,cj zc zt,ltillranli iltuz zę

sprar,vozdania l(b-28S z lvykonatlia plaIlLl rvydatkórv bLrdżcton_lcil za okres od poczatku rokLl rlo c]nia 3l

grudnia loku 20l8,

.l. Na stronic 35 spra.,vozdarria orlnośnię zarlarria Nr 8 podano -^tLurklśł poa!i:sitltti:cll nck!,łłtólt vyniłl,s!tt

ó7.778,8ó- zamiast 68,778.8ó zł, i'rarvidłou,a kwota wynika z spritrłozdania l{b-28S z rr,1,Iionatiia planr-l

rwdatkrirl, budżettlwvch za okres od początkLi ro'Ku do clniir _l l gl,udnia rtlku ]0l8.
zi, \Y tabeli pn. ,.lłeulizacjct t]ochL,,1ó,,,l i ltl,,dtilkóu, na reali:uc,fę grninlego r|,og7-L!lłl?.t ?r{łii{]kh,ki i

t"tl:u,iłł:yvatiitt prohlełtół,, clkuht;!cł yt,h i nu,koiłttutii v rokłł 20l,\" (slr. j8), rv częśc! ,:lotyczącej

docirodó,,v blędrlie rv;ikazanłl kr,,.ote plalltt i ,'n1l,r.ltlailia. i_j. l<*,oia plor,Ll I35,4() L38 "zl zatlliasl

i34.40i..l8 zł oraz krvota ,o,r,konanie Ij5.,+0]"_-r8 zl zan;iast l].1..101,]8 zl. Prarvidłorłe krr,ot}

dochodtiw rvynikają z uchwały budżctorvej ze zniianaIni trraz ze sprallozdailia itb-]7S z tvkonaniei

planudochodówbudżetorv;,chzaokresoi.lpoczątktlt,okuclodnia3]grLic,!niaroku2018.

5. W części ..Intbrrlac_ia o przebicgu rr;;konalria wieloletrlie_j progni)zv tinansor.vcj gnliny, Krzełricnielro

(... )" (str, 48 spiarvozdania). rł, tabeli dot. Zadarlia ,,Zukup energii clektn,cznei hcz kelsz!rj,yt cbslrybucii''

4
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podano procent realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakladórv lv wysokości 81,520ń zanriast

40,16%.

W części ,.Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo

(..,)" (str.49), w otiniesieniu do zadania pll. ,J)olvóz dziecka niepehlosprawnego" (poz. WPl' ].2.i.7)

podano, iż łączrre nakłady na zadanie wynoszą |7380 zł zamiast 15.876 zł. W części tabelarycznej

wydatki zrealizclwane ,,Razem" dla tego zadania ,łykazano w kwocie 15.876 z1, podczas gdy z

podliczerria wynika kwota 6.804 zł (20l8 - 6.804 zł, 20l9 -- 0,00 zł).

W zestawieniu tabelarycznym sprawozdania (str. 67) w rozdziale 80104 wykazano błędne krvoty

paragrafów i tak: § 0660-- 18.795,00 zł zalniast 18.755.00 zł oraz rł, § 0ó70 - 6?.629.00 zł zalniast

6ż.669,00 zł, Prawidłowe kwoty dcchodów u,ynikają z uchwĄ budżetowej ze zmianami oraz zę

sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku rokrr do dnia 3l

grudnia roku 20l 8.

Analiza realizacji *ydatków budżetowych w § 4440 -,,Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych" wykazała, że przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w nizej

wymieniorrych podziałkach kIasyfikacji budżetowej zrealizowaIlo poniżej planu:

8.

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie
750 7 5023 4410 25.000.00 24.108,43 96.43
80l 80l04 444{) 67.21,1,00 óó.l69.00 98.44
80l 80]95 4440 86.406,58 85.530,3l 9 8.98
852 852l 9 4440 8,500,00

,7 A1) )) 90,26
855 8550I 1140 2.4,73,00 2.345,49 94.84

8j5 8550? 4440 2,l00,00 l ,926.69 91,74
85,5 85504 4440 600,00 j92.83 98.80

Zgod,nie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 4lrrarca 1994 r. o zakładowym ftllduszu śi.viadczeń soc_jalnycir

(Dz. U. z 20l8 r. poz. 1316, z poźn. zm.), równolvaltość dokonanych odpisów i zwiększeIi naliczonvch

zgodnie z art. ań. 5, l3 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca pruekazuje na rachurrek bankorły

Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, zlym żę w terminie do dnia 3 l maja tego roku

przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75oń równowartości odpisólv, o których mowa w ań. 5 ust. 1-

3. Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w

sprawie sposobu ustalania przecietnej liczby zatrudnionyclr w celu naliczania odpisu na zakładouy

fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz.349) podstawę naliczenia odpisu, o któryln

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba

zatrudrrionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby

zatrudnionych, obejmująca pracorł,ników, zatrudnionych w pełnyrn i niepełnym wymiarze czasu pracy

(po przeliczeniu na pełny wyiniar czasu pracy),

9. W zestawienitł tabelarycznym sprawozdania (str. 69) w rozdziale 9260l wykazano błędny numer

paragrafu 6250 zamiast 6257, prarvidłowy wynika ze sprawozdania Rb-27S z rvykonalria planu

dochodów budżetorł,ych za oktes od początku rokrr do dnia 3 l grudnia roku 20l 8.

Vll.Pzedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 20l8 r, zawiera dane wynragane przepisami art.269

usta\ł} o finansach publicznych, 7A wjątkiem danych wynragan ych art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach

publicznych, bowiem nie przedstarł.ia informacji o zmianach w planie wydatków na realizację programów
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finarrsowanych z udziałem Środków, o których mowa w art.5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009

r, o finansach publicz:lych, pomimo takiego rvymogu wynikającego z przepisu art.269 pkt.z ustawv z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansaclr publicznych (stari niektórych wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierynia 2009

r. o finansach publicznych na 01.01,2018 oraz pian na 31.12.2018 za§,/ięra ,Jnformacja o przebiegu

wykonania wieloletniej prognozy Jinansowej gminy Kr:enieniewo (...)" - strona 53 sprawozdania).

Vlll.Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 20l8 r. przedłożona została ,,Informacja o slanie mienill

komunalnego Gminy Krzemienieu,łl - R()K 20]8 r." , co jest Bymagane przepisem art. 267 ust, 1 pkt 3

ustall7 o finansaclr publicznyclr.

Analiza porównawcza informacji o stanie mięnią kamunctlnego Gnlin,ł Krzemienieu,o rł,g starru na dzień

31.12.20l8 r, z informacją przedstawioną na dziefi 3i.|ż.20|'t t. wykazńa rliże.i wy,rnienione roz:bieżności:

- W częŚci A informacji wykazano dane dot. gruntów (ppkt. l) oraz budynkórv, budowli. pojazdów i

innych środków trrł,Ąch (ppkt. ż) z Ętułu prawa własności.

._ W częŚci C wykazano zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji. Wvkazane

zmianY odnoszą się tylko do gruntów natomiast nie odnoszą się zmian w stanie mienia w zakresie

budYnków, budowli, pojazdów i innych środkórv trwalych wykazanych w części A ppkt. 2 infonnacji a

w,vstępują różnice w wartoŚci mienia pomiędzy stanenr wykazanym na dzień 31.12.2017 a stanem na

dzień 3l .12.2018.

lnformac.ia o stanie mienia Gmiłry Krzemieniewo na dzień 3 l grudnia 20l 8 r, rv §lm zaksesie nie spełnia

wymogów przepin art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznyclr.

Skład Orzekający wskazuje, iż stosownie do przepisu ań. 267 ust. i pkt,3 ustawy o finansach ptrblicznych

Zarząd jednostki samorądu terytorialnego przedstawia intbrmację o stanie mienia jednostki samorządu

terytorialnego, zawierającą dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a

i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Mając powyższe na uwadze postanowionojak w sentencji.

Pou§zenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy oclwołarrie do Koiegiunl tzby w terminie
l4 dniod datvjej doręczenia.

lczaca


