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Uchwała Nr IY lż41 l2014
"l!P725iO3B966, fteuanF'47f"aŻS{&cltr Orzekającego Regionalne.j izb1,Obraclrr:nkorvej rł, Ł<>dzj

zclnja 15 wrzcśrrja 2014 r,oku,

w sPrawie opinii dotyczącej inlbrrnacji o plzebiegu wykonania budzetu Gminy Zapolice

zalpołrocze 20]4 roku.

Działając na podstawie ar1. 13 pkt 4 w zwlązku z al1. 19 ust. 2 ustawy z clnla 7 paŹdzierntl<a

1992 roku o regionalnyclr izbach obrachunko\Ę,ch (tckst jednolit1, Dz. lJ. z 2012 rokrr, poz. 1113

z p ożnle1 szymi zmianami),

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachurrkowej w Łodzi:

1. Pawd Dobąłlski

2, GraąmaKos

3, BarbaraPolowczyk

-pr-zewodnicący

- cżonek

- cżonek

t-tchvvetl a. co rlastępltj e :

opiniuje się pozytywnic inlbrrnację o przebiegrr r,vykonania budzetu GrTTirly Zapolice za i półrocze

2014 roku, z uwagą zawartąrv uzasadnieniu. i

uzasadnienie

Skład Orzekający tozpatrzył przedłozoną przez Wójta Gnriny Zapolice iri{br-rnację

o przebiegu wykonania budzetrr Grnirr1, Zapolice,l,tt I póh-oczc 2014 roku wraz z inlbrmacją

o kształtowaniu się wieloletniej plog1lozy filransorł,cj r,rr tytn o przebicgr,r rcalizac.ji przeclsięrvzięć oraz

informację o przebiegu wykonania plantr finansowego instytucji kultury. Inlbrmacjc te został.v

przedłożone w terminie okreŚlonym w art. 266 r-rst. 1 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.IJ. z 2013 roku, poz.885 z pożntejszymi zmianami)

i co do Zasady, odpowiadają zai<resowi i formie ustalonej przez olganstanowiący w uchr,vale dotyczącej

informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polr<>cze. W_vclirjirc przcclmiotową opirrię, Sl<łac1

zaPoznał się równiez z uchrvałą bLtclzetową lla 20lrł lol< i.jc.i znlianalli, l_1chtvalą rv spl.ar,r,ie rvieloletrricj

prognozy t'inansorł,ej i jej zmiananri oraz ze sprźlwozdariiarni buclżetor,vyrni, dotyczącyrni I połrocza

2014 roku.

Na podstawie powyższyclr materiałów ustalono, co następuje:

I. 1. Piarr dochodow i wydatków orazprzychodów i lozchodów zawarty w infbrnracji o przebiegu

iłrykonania budzetu i sprawozclatriaci-l statystycznych ztt l półrocze 2014 rol<lr jest zgoclriy

z wielkościami trchrvalonynli lv brLdzccie.

2. Dochody buclzetr"r ogóJcrn zaplanolvirno w kwocie 14,996.877,72 z,ł, tt vr,ykonano rv wysokości



r
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7.813.600,10 zł, co stanowiło 52,10 oń planu. Natomiast wydatki ogółem zosl"ały zaplanowane

r,v wysokości 17.001.299,58o^ zł, aichrealtzacja wyniosła 6.66I.752,57 zł Ę.39.18% planu.

Wykonanc clochociy biezące wyniosły 7,608.076,42 zł, wyciatki bicżące rrrkotrano

natonliast w w,vso1<ośc.r 6.276,33I.-30 zł^ co oznac7,a. iż, na dzień 30 czerwca 201.ł roku

,rąflyil,zka opcracyjna ltkształtolł,ała się na pozionrie 1.331.745,72 zł.

3. Analiza materiałorv sprawozdawczyclr, w tym sprawozdań: Rb-28S z wykonatlia planu

iĘ,clatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-z o stanie zobor,ł,iązari

według tytrrłów dłuznyclr oraz poręczeń i gwarancjl wl,kazała, że na dzień 30 ęzęrwca 201,4

roku w iednostce wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kr,vocie 112,62 zł.

porłl,ższe splzecztrc jcst z zasaclą gospodarowania środkami ptzez jednostki sektora

l'tnansów publiczrrych uĄ,razotlą rv art. 44 us1. 3 pkt 3 urstawy z clnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansaclr publicznycir. Z_qoclnic ze wskazatryn przepisem, wydatki publiczne powinny

być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętyclr

zobowtązań.

[I. Dane zaxarte w infornracji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym

o przebiegr-r lealizacji przcclsięwzięć, clot.vczące 2014 rokLr, korelr_rją z danyrrri zawartyrni

w infor.nacji o przcbicgu rł,ykonallia br-lclZctri z;tI pólrocze 2014 loku. Dane dotyczące zadłużenia

Gminy są zgodne z clanynri rvykazanynri r,v kwaltalnyrrr sprawozdaniu I{b-Z o stanie zobowlązń

wedłr-rg ty,tułów dłuznyclr ora:1, poręezeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu

na koniec II kwańału 2014 roku. Dług Gminy na korriec badanego okresu wyniósł 1.372,334,62 zł.

Wskaznik spłaty tego zaclłuzenia wyliczony jako relacja spłat rat kredytów t pożyczek wraz z

odsetkarrri c1o planowarrych doclrodórł, r,v roku 2014 i dalszych latach prognozy spełnia wymogi

art,ż43 ustawy ,z c|nla 27 sicr-ltnia 20()9 rol<Lr o 1itlallsach publiczlr),ch. Zgoclnie z tym przepisenr,

obciązenie budzetr-r z tytułLr spłaty clłr-rgr: tlie nroze przckroczyć dopuszczalrrego wskaznika,

ustalatrcgo jako średnia arytmetyczna z obliczonych dia ostatniclr trzeclr lat relacji je.j dochodow

bieżącl,ch powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki

biezące, do clochodórv ogółem budzettr,

UL Z inlbrnlacji o realizacji planów 1inzursowych instltucji kultury wynika, żena koniec Ipołrocza

2014 roku w Gntinnlnr Ośr,oclkrr l(r-rltLrry iSpoltrr w Zapolicaclr olaz w Grninnej Bibliotece

I)ublicznej w Zapolicacl-i nie rv,vstąpily lralczności wynragalne anl też zobowiązania lłrynragalne.

l)lanowane i wykonane kwoty dotacji, otrzymane z budżętu Gminy, wykazane

w inforrnacji są zgodne z wielkościanri Lrjętymi w infotmacji o przebiegr_r wykonania budzetu

Grrriny olaz w sprawozdalriu Rb-28S z w},konania planu wydatków budzetowyclr jednostki

sanlorządu terytorialnego za okres od początkl-r roku do dnia 30 czerwca loku 20i4.
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Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynil<ach arralizy przeclłozonych przez Wójta Gmirry

dokumentów i dofyczy jedyrie formalno - prawnyclr aspektów wykonania buclzętu. Nie może byó

zatęmuważanazarównoznaazną i wszeclrstronną ocenę prawidłowości przebiegu wykonania buclzefu

w 1półroczu 2014 roku.

Od opinii rvyrażonej w niniejszej uclrwale, na podstawię art. 20 ust.1 ustawy z dnta

7 pażdziernika 1992 roku o regionalnyoir izbaclr obrachunkowyclr, słuzy odwołanie do pełnego

skłąclu Kolegium Regionalnej lzby Oblachunkowej w Łod,zl, w ternrinie 14 dnia ocl clnia

doręczenia uchwały.


