
`       Uchwala Nr   31/2016
VI Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia  19 kwietnia 2016 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

VI Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca -  Iwona Kudła
Członkowie;         -Monika Dębowska-Sołtyk

-Ewa Midua
działając  na  podstawie  art.  13  pkt  5  oraz  art.  19  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  paździemika  1992  r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.  Dz.  U.  z 2012 r. poz.1113  z późn. zm. ), po
zbadaniu  w  dniu  19  kwietnia  2016  roku  rocznych  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  Gminy
Obrazów za 2015 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy   sprawozdania z wykonania budżetu za
2015 rok.

Uzasadnienie

Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok sporządzone na podstawie
art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekstjedn.
Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  885  z  późn.  zm.)    zostały przedłożone  przćz  Wójta w Regionalnej  lzbie
Obi.achunkowej w Kielcach z zachowaniem teminu określonego w ustawie.
Sprawozdania budżetowe spełniaj ą wymogi fomalnoprawne wynikaj ące z;

-rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz.119),

-rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.
1773).

Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w 101,74 % w stosunku do dochodów
planowanych.    Dochody  własne  Gminy  zrealizowano  w    104,66  %,    Stanowią  one    46,77  °/o
dochodów ogółem wykonanych w 2015 roku.
Zaległości  z  tytułu  podatków  i  opłat  oraz  innych  należności  niepodatkowych  stanowią  kwotę
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podejmowała czynności zmierzaj ące do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

Plan  wydatków  wykonano  w    89,32  %  w  stosunku  do  wydatków planowanych,  w tym
realizacja   planowanych   wydatków   majątkowych   wyniosła   73,99   %,   co   stanowiło   18,35   %
w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

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



NapodstawiesprawozdaniaRb-NDS„Sprawozdanieonadwżce/deficycie"sporządzonego
nakoniecrokubudżetowego2015stwierdzićnależy,żewkonanevwdatkibieżącenieprzekraczają
kwoty wykonanych dochodów` bieżących,  co  spełnia wmogi  art.  242  ust.  2 ustaw o  finansach
publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wdatkami budżetowymi w 2015 roku stanowi
nadwyżkę    budżetu    w   kwocie    800.027,50    zł   przy   planowanym    deficycie    w   wysokości
2.195.815,87 zł.

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 2.495.815,87 zł zrealizowano na kwotę   1.412.672,28 zł.
Prz.ychodyplanowanedouzyskaniaw2015rokupochodzićmiałyzkredytówipożyczekwkwocie
1.899.047,76 zł, z wolnych środków w kwocie 569.960,22 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek
( w 2014 roku) w kwocie 26.807,89 zł, pozyskane zostały zaś z kredytów i pożyczek na   kwotę
819.000,00  zł,  z  wolnych  środków na kwotę  569.960,22  zł  i  ze  spłaty udzielonych pożyczek na
kwotę 23.712,06 zł.
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł i zrealizowano   w 100 %.
Z danych wkazanych w sprawozdaniu Rb- Z „Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz poręczeń i  gwarancji" wynika, że zobowiązania Gminy na dzień 31  grudnia 2015
rokuwynoszą1.068.540,00złiwcałościstanowiąkredytyipożyczkidługoterminowe.

Skład  Orzekający  stwierdził,  że  dane przedstawione  w części  opisowej  i  tabelarycznej
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok co do zasady odpowiadają danym wynikającym ze
sprawozdań budżetowych,  zarówno  w zakresie planu jak i  wykonania,  za wyjątkiem wskazania
w  sprawozdaniu  rocznym,  iż  plan  budżetu  za  2015  rok  zamknął  się  kwotą  20.240.070,00  zł
dochody,  natomiast  zgodnie  z  uchwałą  budżetową  wraz  ze  zmianami  plan  dochodów  wynosił
22.240.070,00 zł.

Rada Gminy Obrazów w dniu  30.03.2016 r. podjęła Uchwałę Nr XHI/115/2016 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2029, z której wynika, że wskaźniki relacji
określonej w art. 243 ustawy   o finansach publicznych po uwzględnieniu wykonania budżetu 2015
roku są zachowane.

Mającpowyższenauwadzenależałopostanowićjaknawstępie.

Pouczenie

Na  podstawie  art.  20  ust.   1   ustawy  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  Wójtowi  Gminy
Obrazów przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniej szej uchwały do Kolegium Regionalnej
lzby Obrachunkowej w Kielcach w terininie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca
\ Składu Orzekaj ącego


