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n'lgonĄłlóięńau Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 maja 2015 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zapolice za2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 zę zm.),

po rozpoznaniu przedłozonego przez Wojta Gminy Zapo|ice sprawozdania z wykon ania budżetu za

2014 rok, Skład OrzekĄący Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Paweł Dobrzyński

2. Grażyna Kos

3. Barbara Polowczyk

- przewodniczący

- członek

- członek

uchwala, co następuje:

Opiniuje się pozyĘwnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Zapolice za2014 rok

uzasadnienie

WÓjt Gminy Zapolice, działając na podstawie art. ż67 ust.3 ustawy z dniaż7 sierpnia 2009 roku

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

Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za 2014 rck.
OPinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający wydał w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za20|4 rok

Ż, Sprawozdania budżetowe sporządzonę na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

16 stycznia Ż0I4 r. w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz.IJ. z 2014 roku, poz.1l9)

irozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek

sektora finansów publicznych w zakreśie operacji.finansowycrr. {tj. O".U. z 2014 roku, poz.

1773);

3, Uchwałę Rady Gminy Zapolice w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok wraz

z uch:wałami i zarządzeniami zmieniającymi budzet, które wpłynęły do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Łodzi,

Skład Orzekający rozpatrzył również informację o stanie mienia komunalne go zaŁączoną

do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Zapolice.
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Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił,

że sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami wynikającYmi

z powyższych Rozporuądzeń Ministra Finansów. Dane w nich zawarte, w zakresię kwot

planowanych, korelują z danymi wynikającymi z uchwały budzetowej po zmianach. Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budżetu ogółem zręa|tzowano w wysokości 15.362.285,16 zł (99,39Yo Planu),

natomiast wydatki ogółem budżętu w kwocie 15.819.897,56 zł (9I,68% planu). Dochody bieżące

budżętu wykonano w wysokości 13.935.ż42,48 zł (100,910ń planu), a wydatki bieżące w kwocie

1ż.490.510,50 zł (94,23oń planu). Z powyższego wynika, że na konięc roku budzetowego 2014

została zachowana zasada, o której mowa w art. 24ż ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe, aniZelri wykonane wydatki

bieżące. Dochody majątkowe budżetu zręalizowano w kwocie I.427,04ż,68 zł, co stanowi 86,6Ż0ń

planu, a wydatki majątkowe ukształtowĄ się na poziomie 3,329.387,06 zł, tj. 83,2żoA założonego

planu.

Dług Gminy na konie c ż014 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb- Z (o stanie

zobowiązań według tytułow dłuznych orazporwzeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału

2014 roku) wyniósł ż.03ż.146,00 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tyĘńu

zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Na koniec 2014 roku w jednostce

nie wystąpiły zobowi ązania wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wytącznie na wynikach ana|izy przedłoŻonych przez

jednostkę dokumentów i doĘcry jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budŻetu.

Zatem nie może być uważana za równozn^czną z wszechstronną oceną prawidłowoŚci

całokształtu gospodarki finansowej Gminy.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowoŚci wydatkowania

środków budżetu badanej jednostki w zakresie zadań własnych ani gospodarnoŚci

wykonujących budżet. Ocena w tym zakręsie, stosownie do obowĘzujących przepisów, naleĘ

do wlaściwości Rady.

od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art, Ż0 ustawy z dnia

7 pażdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, słuzy odwołanie do pełnego

składu kolegium Izby w terminie l4 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.
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