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Sktadu Orzckajqccgo Rcgionalncj Izby Obrachutifcowej w Xodzj
n

/ dnia 8 maja 2014 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bud/.ctu Gminy Strzclcc Wiclkic /

rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w Twiazku z art. 19 usl. 2 ustawy z dnia 7 pazdzieraika 1992

roku o reglonaitiych izbach obrachunkowych (tckst jednolity z 2012 roku, poz. 1113

z pozniejszymi zmianami), po rozpoznaniu przcdlozonego przez Wojta Gminy Strzclcc Wiclkic

sprawozdania z wykonania budzetu za 2013 rok wraz z informacja. o stanic mienia Gminy,

Sidad Orzckaj^cy Regionalncj Izby Obrachunkowcj wLodzi:

1. Pawel Dobr/ynski - przcwodniczijcy

2. Grazyna Kos - czlonck

3. Barbara Polowczyk - c/Jonck

uchwala, co nast^pujc:

Opiriiuje si^ pozyiywnic sprawozdanic 7, wykonania budzetu Gminy Strzcice Wiclkic /a 2013

rok.

U z a s a d n i e n i c

Wojt Gminy Strzelce Wiclkie, zgodnie z obowiqzkiem wynikajacym z przcpisow ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.

885 ze zmianami) tj. art. 267, przedtozyl Rcgionalncj Izbie Obrachunkowej w l.odzi

sprawozdanic rocznc z wykonania budzetu Gminy Strzelce Wiclkic za 2013 rok, Sklad

Orzekaj^ey, wydaj^c przedmiotow^ opinie poddal analizie:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2013 rok,

2. Sprawozdania budzctowe sporzadzone w oparciu o rozporzadzcnic Ministra Finansow

z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawo7dawezosci budzetowcj (Dz. U. Nr 20, poz. 103)

z uwzglednicnicm §19 ust. 2 i 3 rozporzadzenia z dnia 16 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 2014

roku, poz. 119) oraz rozporzadzenie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdari

jednostek scktora fmansow publicznych w zakresic opcracji finansowych (Dz. U. Nr 43,

poz. 247 ze zmianami),
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3. Uchwale Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok vvraz

z uchwalami i zarzadzeniami.zmicniajacymi budzct, klore wplynely do Regionalnej Izby

Obrachunkowej wLodzi.

W wyniku analizy przedlozonych dokumentow, Sklad Orzekajqcy ustalil, ze

sprawozdania statystyczne sporzadzone zostaly zgodnie z wymogami vvskazanych wyzej

rozporza_dzen Ministra Finansow. Dane w nich zawarte, w zakresie kwot planowanych, koreluja_

z danymi wynikajacymi z uchwaly budzetowej po zmianach. Sprawozdanie opisowe

z wykonania budzetu zavviera dane liczbowe zgodne z przediozonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Wykonanie budzetu Gminy Strzelce Wielkie wedlug sprawozdania Rb-NDS o nadwyzcc / deficycie

przcdstawia si? nast^pujaco:

Wysxczcgolnicnic

Dochody ogolcm (\ ziotych),
w tym :

Dochody bic^cc

Dochody maj^tkowe

Wydatki ogolcm (w zlotych),
w t y m > -- - —

Wydatki bieza.ce

Wydatki maj^tkowe

Nadwyxka / deficyt

Prxychody (>v zJotych)
w tym:

Kredyty i pozyczki

Nadwyzka / wolne srodki

Roxchody (w zlolych)

Plan

13 360 020,75

12273 658,89

1 086361,86

13 943 937,07

12210 136,42

1 733 800;65

-583916,32

2 559 646,49

2243 531,70

316 114,79

1 975730,17

Wykonanie

13 189 178,89

12 160336,25

1 028 842,64

13 077SS1515

11 683 006,26

1 394 874,89

111 297,74

2 246 727,83

1 930613,04

316 114,79

1 975730,17

% wykonania

98,72

99,08

94,71

_ 93,7.9..

95,68

80,45

—

100,00

Na konieo roku budzetowego 2013 - zachowana zostala zasada, o ktorej mowa w art. 242 ust. 2

uslawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych, bovviem dochody biez^ce

wykonano w wysokosci 12 160 336,25 zl, zas wydatki biezqce wykonanc zostaly na poziomie

11 683 006,26 zl.

W oparciu o sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowia_zan za okres od pocza_tku roku do dnia

31 grudnia 2013 roku Sklad Orzekaja_cy ustalil, ze z tytulu zaci^gnictych w latach poprzednich

kredytow i pozyczck na dzien 31.12.2013 roku kwota dlugu Gminy wynosi 4.527.260,00 zl, co

stanowi 34,33% wykonanych dochodow roku 2013. Zadluzenie Gminy miescilo sie



w obowia/ujacym do clnia 31 grudnia 2013 roku wskaxniku dlugu okrcslonym dla jednostck

samorzadu tcrytorialncgo w art. 170 ustavvy x dnia 30 cx.crwca 2005 roku o fmansaeh

public/.nych (Dx.U.Nr 249, pox. 2104 x poznicjsxymi zmianami), xgodnic x ktorym hjcxna

kwola dlugu na konicc roku budzctowego nic mogla pr/ckroczyc progu 60% wykonanych

dochodow budxctu. Na podstawie powyzszcgo sprawozdania ustalono rownicz, zc w Gminie

Strxelce Wiclkic na konicc 2013 roku nic wystapily xobowi£[xania wymagalnc.

Niniejsxa opinia oparta jest wyhjc/.nic na wynikach anali/.y pr/edlo/.onych pr/e/,

jcclnostk^' dokumcnto-vv i dotyc/y jedynie formalno - prawnych aspcktow wykonania

budxctu. 7<atcni nic mozc bye uwa/ana /a rfiwnoznacznq /, ws/eehstronmj ocenij

prawidlowosci caloks/taltu gospodarki finansowcj Gminy.

Sklad Or/ckajijcy w podjctcj uchwalc nic dokonal occny cclowosci wydatkowania

srodkow bud/ctu badancj jcdnostki w /akrcsic /adan wlasnych ani gospodarnosci

wykonujjjcych bud/ct. Occna w tym zakrcsic, stosownic do obowiazujacych pr/cpisow,

nalc/y do wlasciwosci Rady.

Od opini i wyrazoncj w ninicjsxcj uchwalc, na podslawic art. 20 usl. 2 ustawy z dnia

7 paxdzicrnika 1992 roku o rcgionalnych ixbach obrachunkowych, sKixy odwolanic do pelncgo

Sktadu Kolcgium Ixby.

Przcwodnkz^cy
Sktadu
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