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Sktad u Orzekajqcego Regionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 12 niaja 2015 roku

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Strzelce Wielkie za 2014 rok.w

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku

0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 ze zm.),

po rozpoznaniu przedfozonego przez Wqjta Gminy Strzelce Wielkie sprawozdania z wykonania

budzetu za 2014 rok, Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1 . Pawet Dobrzyriski - przewodniczacy

2. Grazyna Kos - czlonek

3. Barbara Polowczyk - czlonek

uchwala, co naste_puje:

Opiniujc si$ pozytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Strzelce Wielkie za 2014 rok,

z uwagq zawart£j w uzasadnieniu

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

Wqjt Gminy Strzelce Wielkie, dzialajac na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) przedlozyl

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za

20 14 rok. Opinie o tym sprawozdaniu, Sklad Orzekajacy wydal w oparciu o nastejmjace dokumenty:

1 . Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2014 rok;

2. Sprawozdania budzetowe sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 119)

i rozporzadzenia Ministra Finansow 2 dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek

sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.

1773);

3. Uchwate Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok wraz

z uchwatami i zarzqdzeniami zmieniajacymi budzet, ktore wplynety do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lodzi.

Sklad Orzekajacy rozpatrzyf rowniez informacj? o stanie mienia komunalnego zalaczonq

do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Strzelce Wielkie.



Na podstawie analizy przedlozonych dokumentow, Sklad Orzekaj^cy ustalil,

ze sprawozdania statystyczne sporz^dzone zostaly zgodnie z wymogami wynikajacymi

z powyzszych Rozporzqdzen Ministra Finansow. Dane w nich zawarte, w zakresie kwot

planowanych, koreluJE}. z danymi wynikajacymi z uchwaly budzetowej po zmianach. Sprawozdanie

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedlozonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budzetu ogolem zrealizowano w wysokosci 12.874.736,91 zl (97,09% planu),

natomiast wydatki ogolem budzetu w kwocie 13.433.198,05 zl (94,12% planu). Dochody biezace

budzetu wykonano w wysokosci 12.621.558,36 zl (99,62% planu), a wydatki biezace w kwocie

11.987.994,56 zl (93,61% planu). Z powyzszego wynika, ze na koniec roku budzetowego 2014

zostala zachowana zasada, o ktorej mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

0 finansach publicznych, bowiem wykonane dochody biezace s^ wyzsze, anizeli wykonane wydatki

biezace. Dochody majatkowe budzetu zrealizowano w kwocie 253.178,55 zl, co stanowi 42,84%

planu, a wydatki majatkowe uksztaltowaly si? na poziomie 1.445.203,49 zl, tj. 98,56% zalozonego

planu. W sprawozdaniu opisowym z wykonania budzetu nie wskazano przyczyn niepelnej

realizacji dochodowmaj^tkowych.

Dlug Gminy na koniec 2014 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb- Z (o stanie

zobowiazari wedHig tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartatu

2014 roku) wyniosl 5.157.260,00 zl. Na kwote^ dlugu skladaja^ si$ zobowia^ania z tytulu

zaci^gnietych kredytow, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Na podstawie analizy sprawozdari budzetowych (Rb-Z o stanie zobowi^zan wedlug

tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji jednostki, Rb-28S z wykonania planu wydatkow

budzetowych jednostki samorz^du terytorialnego) ustalono, ze w jednostce na koniec 2014 roku

wystajpily zobowi^zania wymagalne na l^czna^ kwot? 265,00 zl w dziale 801 - oswiata

1 wychowanie. Dopuszczenie do powstawania zobowiajzari wymagalnych przeczy zasadom

gospodarki fmansowej okreslonym w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. W swietle tego przepisu, wydatki publiczne powinny bye dokonywane

w wysokosci i terminach wynikaj^cych z wczesniej zaciqgnietych zobowi^zan.

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedtozonych przez

jednostk^ dokumentow i dotyczy jedynic formalno - prawnych aspcktow wykonania budzetu.

Zatem nie moze bye uwazana za rownoznacznq z wszechstronn^ ocenq prawidlowosci

caloksztaltu gospodarki finansowej Gminy.

Sklad Orzekajqcy w podj^tej uchwale nie dokonaJ oceny celowosci wydatkowania

srodkow budzetu badanej jednostki w zakresie zadaii wlasnych ani gospodarnosci



wykonujqcych budzet. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiazujijcych przepisow, nalezy

do wlasciwosci Rady.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ustawy z dnia

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obracbunkowych, sluzy odwolanie do pelnego

Sktadu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.

Przewodnicz^cy
ktadu^OrzekajEiCCg

^rrt^Pawel DobrzVnski


