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Uchwała Nr Il/ 123
Składu Orzekającego Regionalnej Izby

/2015
Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Opoczno z wykonania budżetu
za 2014 rok
Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
sprawozdania Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2014 rok Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Paweł Jaśkiewicz
2. Bogdan Łągwa
3. Wojciech Newereńczuk

- przewodniczący
- członek
- członek

uchwala, co

następuje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Opoczna z wykonania
budżetu za 2014 rok z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz~ przedłożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok.
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone
budżetu

Gminy za 2014 rok

1. Sprawozdanie
za 2014 rok,
2.

Uchwałę

biorąc

opisowe

z

pod uwagę

sprawozdanie z wykonania
następujące dokumenty:

wykonania

budżetu

Gminy

Opoczno

Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia budżetu
na 2014 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Gminy
dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku
budżetowym,
które zostały przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi,

3.

załączoną

do sprawozdania z wykonania
informację o stanie mienia komunalnego.

budżetu

Gminy za 2014 rok,

Skład Orzekający

zwraca uwagę na ujemny stan środków obrotowych
w zakładzie budżetowym. Pomimo iż jego poziom systematycznie maleje,
w dalszym ciągu nie osiąga zadowalającego -wynikającego z przepisów- stanu.
Ponadto w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok błędnie zgrupowano wydatki w ogólnym podsumowaniu na stronie
35 oraz w dziale 852- „Pomoc społeczna" na stronie 56. Różnica w wysokości
3.150 zł występuje między grupą wydatków rzeczowych bieżących,
a wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na stronie 188
natomiast wykazano błędną kwotę (7.708 zł) wydatków na badania okresowe
osób przyjmowanych do pracy- winno być 7.805zł.
Prognozowane
dochody
Gminy
Opoczno
zostały
wykonane
w kwocie 101.112.190,75 zł - co stanowi 99,33 % planu ustalonego przez Radę,
wydatki zaś zrealizowano w kwocie 97.737.698,22 zł czyli na poziomie 95,43%
ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.374.492,53zł.
Dochody bieżące wykonano w wysokości 96.400.983, 77 zł, a wydatki
bieżące 85.978.615,02 zł co oznacza - że zachowana została reguła wynikająca
z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dochody majątkowe zrealizowano
na poziomie 4.711.206,98 zł (tj.76,54% planu), zaś wydatki majątkowe
w wysokości 11.759.083,20 zł (tj. 90,73% planu).
Na podstawie sprawozdania Rb - Z (o stanie zobowiązań za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) ustalono, że na koniec okresu
sprawozdawczego Gmina Opoczno posiada zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek w kwocie 50.706.993 zł.
Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych
przez Burmistrza dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów
wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną
z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku
2014.
Skład Orzekający

uchwale nie dokonał oceny celowości
wydatkowania środków budżetu Gminy w zakresie zadań własnych
ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie - stosownie
do obowiązujących przepisów- należy do właściwości Rady.
w

podjętej

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust.
2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego
Składu Kolegium Izby.
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