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Uchwala Nr 33/2015
VI Skiadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budetu Miasta i Gminy Zawichost za
2014 rok wraz z informacjq o stanie mienia jednostek samorzqdu terytorialnego i
objanieniami
VI Skiad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skfadzie:
Przewodniczqca - Iwona Kudla
Czlonkowie;
- Monika Dçbowska-Soltyk
- Ewa Midura
dzialajc na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 1113 z pOn. zm . ), po
zbadaniu w dniu 7 kwietnia 2015 roku rocznych sprawozdañ z wykonania budetu Gminy za
2014 rok
postanawia
zaopiniowaé pozytywnie przedloone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdania z
wykonania budetu za 2014 rok z uwagq zawartq w treci uzasadnienia dotyczqcq zobowiqzañ
wymagalnych.
Uzasadnienie
Sprawozdania roczne z wykonania budetu Gminy za 2014 rok sporzdzone na podstawie
art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm .) zostaly przedloone przez Burmistrza
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu okre1onego w ustawie.
Sprawozdania bud2etowe spe!niajq wymogi formalnoprawne wynikajce z;
- rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczoci bud2etowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119),
-rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdañ
jednostek sektora finansOw publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz. U. z
2014 r., poz. 1773).
Zaplanowane dochody budetu Gminy zrealizowano w 95,20 % w stosunku do dochodOw
planowanych. Dochody wiasne Gminy zrealizowano w 88,92 %, stanowiq one 34,63 %
dochodów ogOlem wykonanych w 2014 roku. Uzyskane w 2014 roku dochody na finansowanie
lub dofinansowanie zadañ realizowanych z udzialem grodk6w bezzwrotnych w strukturze
dochodów wykonanych ogólem stanowiq 2,08%.
Zaleg1oci z tytulu podatków i oplat oraz innych nale2noci niepodatkowych stanowiq kwote
ogólem 903.953,0 1 zI i wzrosly w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o
kwotç 444.730,53 zI. Ze sprawozdania z wykonania bud2etu gminy za 2014 rok wynika, ze
Gmina podejmowala czynnoci zmierzajce do wyegzekwowania zaleglych na1enoci
budzetowych.
Plan wydatków wykonano w 94,19 % w stosunku do wydatków planowanych, w tym;

- realizacja planowanych wydatkow majqtkowych wyniosla 73,14 %, co stanowilo 7,08 % w
strukturze wydatków wykonanych ogólem,
- realizacja wydatkOw na wynagrodzenia i pochodne wyniosla 98,82 % co stanowi 44,59 % w
strukturze wydatków wykonanych ogOlem,
- wydatki realizowane w formie dotacji udzielonej z budetu gminy na realizacjç zadañ
bieqcych gminy zrealizowano w 100 %, co stanowi 3,31 % w strukturze wydatków
wykonanych ogólem.
W wyniku analizy porOwnawczej wykonania wydatków z planem wynikajcym z uchwal
Rady Miejskiej oraz Zarzqdzeñ Burmistrza nie stwierdzono przekroczeñ planowanych wie1koci
wydatków budetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków bud±etowych zgodnie z
przepisami art. 254 pkt3 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie sprawozdania Rb—NDS ,,Sprawozdanie o nadwyce/deficycie"
sporzdzonego na koniec roku bud±etowego 2014 wynika, ze wykonane wydatki bie±qce nie
przekraczajq kwoty wykonanych dochodów biecych, CO spelnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.
R&nica miçdzy wykonanymi dochodami i wydatkami bud±etowymi w 2014 roku
stanowi deficyt bud2etu w kwocie 166.302,26 zI przy planowanym deficycie w wysokoci
326.882,00 zi, ktory w caloci zostal pokryty przychodami z tytulu wolnych grodk6w.
Przychody budetu zaplanowane na kwotç 373.840,00 zI wykonano w 100 % i stanowily w
ca1oci przychody z tytulu wolnych grodk6w. Rozchody budetu zaplanowano w wysokoci
46.95 8,00 zI i zrealizowano w 100 %.
Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- Z ,,Sprawozdanie o stanie zobowizañ wedlug
tytulów d1unych oraz porçczeñ i gwarancji" wynika, te zobowiqzania Gminy na dzieñ 31.12.
2014 roku wynoszq 5.558.422,42 zi w tym zobowizania z tytulu kredytów i pozyczek
dlugoterminowych stanowiq kwotç 5.500.000,00 zI oraz zobowizania wymagalne w kwocie
58.422,42 zi.
Ze sprawozdania opisowego z wykonania budetu za 2014 roku wynika, 2e wymagalne wystpily
w Zakladzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichocie z tytulu dostaw towarów
i uslug w wysokoci 42.640,82 zI oraz zobowiqzania pozostale w kwocie 15.78 1,60 zI (z tytulu
odprawy emerytalnej i nagrodyjubileuszowej).
Wskazaé na1ey, ze zgodnie z art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki
publiczne powinny bye dokonywane w wysokociach i terminach wynikaj4cych z wczeniej
zacigniçtych zobowizañ.
Skiad Orzekajcy zwraca uwagç, i2 zobowi4zania wymagalne w ZGKiM na koniec 2014 r
wzrosly w stosunku do zobowizañ wymagalnych jakie posiadal zakiad na koniec 2013 roku i
wynosily wOwczas 45.740,08 zi. W zwizku z powtarzajqcq sic sytuacj ( od 2012 roku)
wystçpowania zobowüzañ wymagalnych na koniec roku, na1e4 dokonaC analizy zaistnialej
nieprawidlowoci pod kqtem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wynikaj4cej z art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzia1noci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 168), zgodnie z którym ,,naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiqzania jednostki sektora
finansOw publicznych, w tym obowiqzku zwrotu na1enoci celnej, podatku, nadplaty lub
niena1enie oplaconych skiadek na ubezpieczenie spoleczne tub zdrowotne, ktOrego skutkiem
jest zaplata odsetek, kar tub oplat albo oprocentowanie tych na1enoci" i ewentuatnie
zawiadomié Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, i2 doszlo do naruszenia tej
dyscyptiny.
Rada Miejska w dniu 26.03.2015 r. podjçla Uchwalç Nr V/21/2015 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na tata 2015 -2028, uwzg1çdniajc dane wynikajqce ze
zloonych sprawozdañ. Wskaniki relacji okretonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
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2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.) po
uwzglgdnieniu wykonania budzetu 2014 roku s4 zachowane.
Majqc powyzsze na uwadze nalezalo postanowic jak na wstgpie.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zawichost przysluguje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Przewodniczqca
Skladu OrzekaJ4cego

