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25-5'I.Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
290339370 z dnia 15 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

I Sklad Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wskladzie:

Przewodnicząca - Joanna Marczewska
Członkowie; - Wojciech Czerw

- Ewa Midura

działając na podstawie art 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 L

o regionalnych izbach obrachunko\'/ych (tekst jedno Dz. U, z 2012 poz. 1113 z późno zm. ), po
zbadaniu w dniu 15 kwietnia 20 15 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Imielno
za 2014 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy [mielno sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

Uzasadnienie
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok sporządzone na podstawie art. 267
ust. I pkt I i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U.
z 2013 L poz. 885 z późno zm.) zostało przedłożone przez Wójta Gminy w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, z zachowaniem
terminu określonego w ustawie. Przedstawione sprawozdanie zawiera elementy określone wart.
269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Sprawozdania budżetowe sporządzone zostaly na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 16 stycznia 2014 L W sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 L, poz. 119 Z

późno zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 20 l O L W sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekstjedn. Dz. U. z 2014
L. poz. 1773).

Zaplanowanc w kwocie 16.282.447,91 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w 94,94% w
stosunku do dochodów planowanych. Dochody planowane ze sprzedaży mienia komunalnego
w 2014 roku w wysokości 190.000 zl nie zostaly zrealizowanc.
Zaległości z tytułu podatków i opIat oraz innych należności niepodatkowych na dzień 31.12.2014 L

stanowią kwotę ogółem 274.726,70 zl i spadły w stosunku do stanu na dzień 31.12.20 I3 L o kwotę
210.504.54 zł. Ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 20 I4 rok wynika, że Gmina
podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.
Plan ",)'datków w kwocie 17.364.894,62 zł wykonano w 93,49%, tj. w kwocie 16.234.452,42 zl,
w tym:

realizacja planowanych wydatków majątkowych \\)'niosla 89,27%, co stanowilo 14,28%
w strukturze wydatków \\)'konanych ogółem,
realizacja \\)'datków na \\)'nagrodzenia i pochodne wyniosła 93,95%. co stanowi 39,97%
w strukturze wydatków \\)'konanych ogółem,



••••')'datki realizowane w formie dotacji udzielonej z budżetu gminy na realizację zadań
bieżących gminy zrealizowano w 86,87%, co stanowi 0,82% w strukturze wydatków
wykonanych ogółem.

W roku 2014 nie dokonano wydatków na zwalczanie narkomanii zaplanowanych w kwocie
5.000,00 zł. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań wlasnych gminy. Zgodnie z art. II
usta ••••')' z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekstjedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 124
z późn.zm.) organ wykonawczy gminy sporządza w następnym roku budżetowym raport z
wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego
realizacji, który przedkłada radzie gminy (ust. 1) oraz informację z realizacji działań
podejmowanych w danym roku i przesyła ją do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii (ust. 2).

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwal
Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta nic stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków
budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254
pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ze sprawozdania Rb-NDS "Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie" sporządzonego na koniec
roku budżetowego 2014 wynika. że wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych
dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2014 roku stanowi
deficyt budżetu w kwocie 774.405,41 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.082.446,71 zł.
Przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych zaplanowane na kwotę 540.000,00 zł
wykonano w tej samej wysokości. Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 502.540,00 zł
zrealizowano w kwocie 502.539,60 zł.
Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że Gmina na koniec
2014 roku posiadała zobowiązania ogółem (niewymagalne) w •••.')'sokości 1.073.033,69 zł.
Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb- Z "Sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancj i" wynika, że zobowiązania Gminy na dzień 31.12. 2014
roku wynoszą 5.095.000,00 zł i w całości stanowią je zobowiązania z tytułu kredytów.
Dług Gminy na koniec 2014 roku stanowił 32,96% zrealizowanych w 2014 roku dochodów.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


	00000001
	00000002

