UCHWAtA Nr III/153/2014

Skladu Orzekaja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie opinii dotycz^cej sprawozdania
Wojta Gminy Oporow z wykonania budzetu za 2013 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) po
rozpatrzeniu sprawozdania Wojta Gminy z wykonania budzetu za 2013 rok Sklad Orzekaja^cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:
1. Bogusfaw Wenus - przewodnicz^cy
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - czJonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
uchwala, co nastQpuje:
Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wojta Gminy Oporow z wykonania budzetu za 2013 rok.
Uzasadnienie
Zgodnie z obowi^zkiem wynikajqcym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r./ poz. 885 ze zm.) Wojt Gminy przedlozyl
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w todzi sprawozdanie roczne z wykonania budzetu gminy
za 2013 rok. Sktad Orzekaj^cy rozpatrzyl sprawozdanie bior^c pod uwag$ nast^pujejce
dokumenty:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Gminy Oporow.
2. Uchwale; Rady Gminy w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok wraz z uchwalami i
zarzgdzeniami organow Gminy dokonuj^cymi zmian budzetu i w budzecie
podejmowanymi w roku budzetowym, ktore zostaly przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w todzi.
3. Sprawozdania sporza_dzone na podstawie rozporzqdzen Ministra Finansow z dnia 3
lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze
zm.) i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).
4. InformacjQ o stanie mienia komunalnego oraz zapoznal si$ z informacja^ o stopniu
zaawansowania realizacji programow wieloletnich.
W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod ka_tem poprawnosci formalnorachunkowej oraz zgodnosci z prawem, Sktad Orzekaja.cy stwierdzil, ze dane liczbowe w
zakresie realizacji budzetu zawarte w cze>ci opisowej sprawozdania wynikaj$ z
przedlozonych sprawozdan statystycznych, sporz^dzonych zgodnie z wymogami
rozporza^dzeh Ministra Finansow w sprawie sprawozdawczosci i zgodne sa_ z uchwaJa.
budzetow^ po zmianach.
Jednostka zaplanowala dochody ogofem w wysokosci 8.210.379,95 zl, wykonanie wynosito
7.785.150,82 zl - co stanowi 94,82 % planu, wydatki ogotem zaplanowano wysokosci
8.240.379,95 zl, zrealizowano w wysokosci 7.183.003,01 zl, czyli na poziomie 87,16 %
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ustalonego planu. Deficyt budzetowy zaplanowano w wysokosci 30.000,00 zt, w wyniku
realizacji budzetu osiajgnie_to nadwyzke, w wysokosci 602.147,81 zt, przychody wykonano w
wysokosci 704.180,95 zt, rozchody 884.387,31 zt.
Dochody bieza.ce jednostka zrealizowata w wysokosci 7.388.292,30 zt, wydatki bieza.ce
zrealizowano w wysokosci 6.405.913,28 zt, nadwyzka operacyjna wyniosta 982.379,02 zt,
tym samym wypelnita postanowienia art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.
Zadtuzenie Gminy wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z (o stanie zobowi^zah za
okres od pocz^tku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), z tytutu zaci^gniejych kredytow i
pozyczek wynosi 1.385.679,45 zt, co stanowi 17,80 % wykonanych dochodow, a wie_c miesci
si$ w 60 % - owym dopuszczalnym wskazniku zadtuzenia (art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych w zwia_zku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241 ze zm.). Z powyzszego sprawozdania wynika, ze na koniec okresu sprawozdawczego w
jednostce nie wysta^pity zobowiqzania wymagalne.
W 2013 roku Gmina zaplanowata wydatki na finansowanie programow i projektow z
udziatem srodkow z UE w wysokosci 109.343,16 zt, realizacja wydatkow wyniosta 96.014,85
zt, co stanowilo 87,81 % planu. Ponadto zaplanowata wydatki na wspotfinansowanie
programow i projektow z udziatem srodkow UE w wysokosci 19.297,84 zt, zrealizowata w
wysokosci 14.053,06 zt, co stanowilo 72,82 % planu
Niniejsza opinia oparta jest wyta^cznie na wynikach analizy przedtozonych przez Wojta
Gminy dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu.
Nie moze bye zatem uwazana za rownoznacznq z wszechstronna, ocena^ prawidtowosci
przebiegu wykonania budzetu w roku 2013. Sktad Orzekaja_cy w podjqtej uchwale nie
dokonat oceny celowosci wydatkowania srodkow budzetu Gminy w zakresie zadah wtasnych
ani gospodarnosci wykonujqcych budzet. Ocena w tym zakresie nalezy - zgodnie z
obowi^zuja,cymi przepisami - do wlasciwosci Rady.
Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych sluzy Wojtowi Gminy odwotanie do petnego sktadu
Kolegium Izby.
PrzewqjBnicr^cy
Skiac
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