
UCHWATA Nr Si.l65.2014
Sktadu Orzekajqcego Reg ionalnei lzby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia {1 kwietnia20l4 r.

w sprawie wydania opinii o pzedloZonym pzez W6jta Gminy Skdzec sprawozdaniu
z wykonania budtetu za 2013r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.z2012 r., poz. 11132e zm.), art.267 ust.3
w zw. z art.267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Sk+ad Ozekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, w nw. osobach Czlonk6w KoleEium RIO:

Pzewodniczqca SO: Ewa Wielg6rska
Czftcnkowie SO: Jolanta Tomaszek. Kamil Karuschar

pzedlrczone przez W6jta Gminy Sk6zec sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za
2013r. opiniuje pozytywnie z uwagami: Niniejsza opinia, mimo i2 ze wzglgd6w tormalnych
zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach bud2etu, stanowi
jedynie ocene pzedloZonego sprawozdania pzeprowadzonego pod kqtem prawidtowo5ci
spozqdzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wraz z Zauqdzeniem Nr 24114 W6jta Gminy Sk6zec z dnia 28 marca 2O14r.
wplynElo sprawozdanie roczne z wykonania bud2etu Gminy Sk6zec za 2013 r.

Jednocze6nie Sklad Ozekajqcy stwierdza, i2 W6jt Gminy Sk6zec wywiqzal siq z wymog6w
okre6fonych w art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych, zamieszczajqc
w komplecie material6w sprawozdawczych, dla potr,zeb Rady ,Grniny, sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sk6rcu za rok 2013 oraz
informacjg o stanie mienia Gminy Sk6zec na dzieri 31 grudnia 2013 r.

W ocenie Skladu Ozekajqcego sprawozdanie zostalo spozqdzone w ukladzie
odpowiadajqcym uchwalonemu pEez Radg bud2etowi na 2013 r.

W czq5ci tabelarycznej sprawozdania pzedstawiono dochody i wydatki
w petnej szczeg6lrwo6ci klasyfikacji budzetowej i zaprezentowano w uk{adzie: plan,
wykonanie, wykonanie procentowe. W dodatkowych tabelach pzedstawiono m. in.
sprawozdanie z wykonania dochodow iwydatk6w zwiqzanych z realizaqqzadafi zleconych
odrgbnymi ustawami za 2013 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Pu blicznej w Sk6rcu za 201 3 r.

Sklad Ozekajqcy zauwa2a, i2 na str. 38 czgSci opisowej sprawozdania w pkt Xl
wydatki z tytulu udzielonych dotacji pzedmiotowych w dz. 900 rozdz. 90017 S 2650
wykazano dotgcjg pzedmiotow4 z bud2etu dla samozqdowego zaktadu bud2etowego
w wysoko6ci 155.085,-zl - plan i wykonanie (100o/o).

Na str. 39 w tabeli nr 1 wykonanie pzychod6w za 2O13 rok w oktadzie tabelarycznym
wg. klasyfikacji bud2etowej w dz. 900 rozdz.90017 S 2650 wykazano nastqpujqce wartoSci:
plan 1 55. 085,-21., wykonanie 1 43.597,22 A - 92,59o/o wykonania.

Dalej na stronie 14 zatr4cznika nr 2 do pzedmiotowego sprawozdania w dz. 900
rozdz.90017 S 2650 ponownie wykazano kwotq 155.085,-zl.



Sklad Ozekajqcy, zatem widzi zasadno66 wyeliminowania stwierdzonych

nie prawidlowoSci d la potzeb organ u stanowiqcego.

W pozostalych pzypadkach dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu sq

zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach bud2etowych z wykonania bud2etu

z wielko5eiami zawartymi w przedloZonych sprawozdaniach budzetowych za okres od

poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2013r. w dokumentach (uchwaly i zazqdzenia j.s.t.)

pzedlohonych RlO.

Pzebieg realizacji bud2etu jednostki samozqdu terytorialnego za 2013r.,

w odniesieniu do planu pzedstawia sig nastqpujqco:
Plan dochodow bud2etovrych w 'vrysokosci 20.57€.405,81 zl zrealizowano

w 100,57o/o, gdzie wykonanie wynioslo 20.693.185,55 zl. Natomiast wska2nik realizaili
wydatk6w ogolem ksztaNtuje sig na poziomie 89,32o/o gdzie plan wynosil 22.562.405,81 zl,

a- wykonanie 20J53.924,67 zl. Realizacja planowanych dochod6w o charakteze
malqikowym (inwestycyjnym), kt6rych poziom osiqgnqt 166,320/o planu rocznego gdzie plan

wyn6sil g-eg.ASZ,- zl, a wykonanie 1.603.161 ,18 zN. przy realizacji planowanych wydatk6w

o charakterze majqtkowyrtr n+ poziomie 86,170/o, gdzie plan wynosil 3.571.365,-z*.
a wykonanie 3.106.051 ,19 zN.

Zobowiqzania wymagalne na dziefi 31 grudnia 2013 roku nie wystgpujq natomiast

nale2no$ci ogolem wynoszq 672.087,09 zl. Zaleglo6ci wymagalne natomiast na 31 grudnia

2013 roku wynoszq 642.757,32 zl. co stanowi 3,11o/o do wykonanych dochod6w.

Wykonanie w 2013r. dochod6w bud2etowych ogolem w wysoko6ci 1OO,57o/o planu

rocznego oraz wydatk6w bud2etowych ogolem 89,32o/o planu rocznego pozwolilo na

osiqgniqcie nadwy2ki bud2etowej w wysoko6ci 539.260,88 zl. pzy planowanym deflcycie

w wysokoSci 1.986.000,- A.

Z analtzy pzedto2onegro sprawozdania. wynika, i2. przestrzegano obowiqzujqcych. do
dnia 31 grudnia 2013 r. wymog6w ustawowych zawartych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia
30 czerwca 2OQ5r. o flnansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm') w zw.

z arl. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Pzepisy wprowadzajqce ustawg

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). W roku ubieglym lqczna kwota
pzypadajqcych w danym roku bud2etowym splat zobowiqzafi z tytulu zaciqgnigtego dlugo
publicznego araz potencjalnych sptat .laruot wynikajqcych z udzielonych .porqczef wraz
z nale2nymi odsetkami nie mogla pzekroczy6 15% dochod6w planowanych na dany rok

bud2etowy , za|lqczna kwota dlugu na koniec roku bud2etowego nie mogla pzekroczy6 60%

wykonanych dochod6w ogolem.

Dlug publiczny (stan zadlu2enia) jednostki samozqdu terytorialnego wg

sprawozdania RB-Z - z tytulu niesplaconych do korlca roku budZetowego kredytdw

i po2yczek wyni6sl 6.586.000,- zf, co stanowi 31,83% wykonanych dochod6w.

Biorqc pod uwagg tre56 powy2szych ustalei, a takZe informacje zwiqzane
ze sposobem realizacji pzez W6jta Gminy Sk6zec zadafi wynikajqcych z uchwalonego
przez Radq Gminy bud2etu na 2013r. stwierdzono, 2e pzedlo2one sprawozdanie
(opiniowany- dokument) stanowi materiaN informacyjno-analityczny obrazujqcy spos6b
iealizacji bud2etu i mo2e stanowi6 podstawg dla organu stanowiqcego do dokonania

merytorycznej oceny jego wykonania.



W zwiqzku z pov,tyhszym postanowiono, jak w sentencji uchwal,y.

Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie za po$rednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
otzymania niniejszej uchwaly.

U,.


