Uchwaia Nr Ra.115.2014

Sktadu Orzekajgcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie: opinii o przedtozonym przez Wojta Gminy Stromiec sprawozdaniu z wykonania
budzetu za rok 2013 .

Na podstawie art.13 pkt. 5 i art. 19 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r, poz.1113 - jt), art.267 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 27
sierpnia 2009r (Dz.U .2013.885 -j.t. z pozn.zm), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie - Zespot w Radomiu:
Jolanta Okleja
Przewodniczqca:
Cztonkowie:
Janina Filipowicz
Witold Kaczkowski

§1.

Przedtozone przez Wojta Gminy Stromiec sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2013
opiniuje pozytywnie.
§2.

Uzasadnienie stanowi integralnq cz^sc uchwaty.
§3.

Od opinii na podstawie art.20 ust.l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stuzy
odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem
Zespotu w Radomiu w terminie 14 dni od daty dor^czenia niniejszej uchwaty.
Uzasadnienie:

W dniu 25 marca 2014r zgodnie z terminem okreslonym w art. 267 ust.3 ustawy o finansach
publicznych wptyn^to do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespot w Radomiu
Zarzqdzenie Wojta Gminy Stromiec Nr 28.2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie
przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Stromiec(...)
oraz informacji o stanie mienia Gminy Stromiec .
Sktad Orzekajqcy opiniujgc powyzsze sprawozdanie dokonat jego analizy, pod kqtem
zachowania szczegotowosci okreslonej w art.267 i 269 ufp, zgodnosci z przedtozonymi
sprawozdaniami statystycznymi, kompletnosci i zgodnosci z prawem przedstawionego
wykonania budzetu , stwierdzajgc co nast^puje:

1. Przedtozono sprawozdanie w petnej szczegotowosci klasyfikacji budzetowej, zachowujqc
wymog okreslony w art. 267 ustawy o finansach publicznych.

2. Poszczegolne pozycje planu dochodow i wydatkow uj^te w przedtozonym sprawozdaniu
i sprawozdaniach statystycznych zgodne sq z przedtozonymi do Regionalnej Izby
Obrachunkowej uchwatami i zarzgdzeniami budzetowymi.
Kwota planowanych
dochodow wyniosta 28.645.946,89zt. a planowanych wydatkow 34.004.086,89zt.
3. Poszczegolne pozycje wykonania planu dochodow i wydatkow uj^te w przedtozonym
sprawozdaniu zgodne sq ze sprawozdaniami statystycznymi. Dochody zrealizowano

wwysokosci 28.276.903.74zt., co stanowi 98,7% planu i oznacza wzrost w stosunku
do 2012 roku o ok.5,1%. Dochody biezqce stanowity 70,3%, natomiast dochody
majgtkowe stanowity 29,7% zrealizowanych dochodow ogotem.
Wydatki wykonano w kwocie 33.220.743.98zt tj. w 97,7% planu oraz ok. 12,3%
powyzej poziomu roku ubiegtego. Wydatki biezqce ksztattowaty s\q na poziomie 44,8%
wydatkow
ogotem.
Natomiast
wydatki
majqtkowe
zostaty
wykonane
w kwocie 18.353.451,55zt.
tj; w 99,5% uchwalonego planu i stanowity 55,2%
wydatkow ogotem. Wykonane dochody biezqce przewyzszajq wydatki biezqce, co
oznacza, iz zachowana zostata relacja okreslona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych .
W sprawozdaniu odniesiono s\§ do odchylen w realizacji planu dochodow i wydatkow ,
omowiono realizacji zadari inwestycyjnych. Odniesiono s\q do realizacji dochodow
i wydatkow zwigzanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Stosownie do
art.269 pkt.2 i 3 ufp w sprawozdaniu odniesiono s\q takze do stopnia zaawansowania
realizacji programow wieloletnich oraz zmian w planach programow unijnych.
4. W wyniku analizy sprawozdari na koniec roku 2013r. nie stwierdzono zaciqgniQcia
zobowiqzari ponad plan wydatkow.
5. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie wykazanych w sprawozdaniu zrodet
dochodow i przeznaczenia wydatkow na zadania wtasne, w tym na realizacji zadari
obligatoryjnych, na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumieh
z organami administracji rzqdowej.
6. Z przedtozonego sprawozdania wynika, ze budzet za rok 2013 zostat wykonany
z deficytem wwysokosci 4.943.840,24zt., ktory sfinansowany zostat przychodami z
kredytu oraz wolnymi srodkami.
7. Zachowane zostaty limity obciqzenia budzetu sptatq zadtuzenia oraz kwoty dtugu

jednostki, okreslone w art. 169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych obowiqzujqcej do konca 2013 roku. Na podstawie sprawozdania RB-Z

ustalono, iz zobowiqzania Gminy na koniec roku 2013 wg. tytutow dtuznych wyniosty
8.377.000zt i stanowity 29,6% wykonanych dochodow. Na powyzszg kwot§ sktadajq si^
zobowiqzania z tytutu pozyczek i kredytow. Wskaznik obciqzenia budzetu sptatami
zadtuzenia tqcznie z kosztami obstugi dtugu wyniost 3,4% wykonanych dochodow.

8. Wraz ze sprawozdaniem przedtozona zostata informacja o stanie mienia Gminy, ktora
spetnia podstawowe wymogi przewidziane w art.267 ust.l pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych.
Sktad Orzekajqcy RIO Zespot w Radomiu , bior^c pod uwagQ powyzsze ustalenia, a takze
wyjasnienia zawarte w sprawozdaniu , opiniowat jak w sentencji uchwaty.
Przewodniczqco SKfbdu Orzekajqcego

Regionalnej Izby Qbrachunkowej
w Won
Jolant

