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i ,.. r'... Uchrr'ała Nr 54/2020
Vil Siriadu orzei<aj ącego Regionainej lzby Obraclrunliorvej 

'n, 
Kielcaclr

z dnia 17 llvietnia 2020 roku
w splaił'ie opinii o sprarvozdarriach z rvykonania buc1Żetrr Miasta i Glrrin.v Pacanórv za 2019
rok rłł'az z inlornacją o sLatlie mienia jedrrostek sanrorządu ter}torialnego i objaślrjenianri

VlI S]t]ad orzeltający Regionalnej Izbr' obrachrrn]'or'vej w Kielcach rł, składzie:

Przerł'odniczaca _ Monilia Dębou,sl<a-Sołtyk
Członltorł,je; _ Ir.r,ona Kudła

- Wojciech Czerrł'
działając na podstarvie ar'L. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust' 2 ustawJ Z dnia 7 pażdzternika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137. ), po zbadaniu w
dn ju 17 kwietnia 2020 ro]<u rocztt;'ch sprarł'ozdari z lłykonatria budzetu Gminy za2019 rok

postanarvia

zaopirriorvaó poz1'tylvnie przedłoŻone splarł'ozdatria z rł,ykotrania budżetu Miasta i Grnirry
Pacalórv za 2019 rok'

Uzasadnienie

Spra''vozdania rocz11e z wykonania budżetu za 2019 rok sporządzone na podstawie afi' 267
uSL 1 pk 1 i art. 269 ustaw}' Ż dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansailr publicznych ( tekst jedn' Dz. U.z Ż019 r' poz. 8ó9 z późtl. ztl.) przedłoŻone zostały l' Regiońalnej Iztie óbrachuntowe.j w
Kielcacl-r przez r'vłaścirvy orgall z zaclrowalljenr ter'nrinu okreśionigo w ńtarł'ie'
Sporządzone sprawozdania budżetowe spehiają rłymogi }ormalnoprarvne wynikające z
tozporządzeń Ministra i są zgodlre z uci-ilvałą budŻetową po zmianach.

- Z4ptnowane {o'_qĘ'9-$1 !q{ze1u Gr41ry] z_1ęa!izq!,ano q 10_0,09Ło wslpsrnku do dochodów
-dąqwąrrb_ Dochodv wła!]e Gminy zrealizowano u L0']--3 ! .7u-- Stanowią one 24,67%dochodórł'ogoł.ń.i1Ęon*y.nizoll'"L. -=--Zaległości z tytułu podatkórv i opłat oIaZ inlyc}r naleŻności niepodatkorłych stanowią kwotę
ogółem 976.088 

'60 
zł i znalały lv stosunku do arralogicznego okreiu roku poprzedrriego o kwotę

36'023,12 zł, Ze sprawozdania z w1'konania budżelrr za 2Ol9 rok wynika, ze Grnina podejrrrorvała
czymości zmierzĄące do uyegzekwowania zaległych naleŻności budżetowych.

_Łes_:!yd4łÓL1y1.!9na4.-o-11'*-!!Ęo1o _y _S.1's$q]]k!L_d9_.--lł_"/dą'tkqry p1.a_rlo_lvąlyclr, .w tym
realizacja planor.ł'anyclr rłrydatkórł ruajątkowycLl w}n]osla 96jś i *yJ"ito* ti"'ą"yći'bl3zN.

Na podstarł'ie sprawozdania Rb-NDS ,'Sprawozdarrie o nadwyżce/deficycie,' sporządzonegona koniec roku brrdŹetow.ego 2019 stwierdzić należy, Że *1'i.onun. vrydatki'bieżące nie
p-rzekłaczają kr.vot1' qyp6nun1'ch dochodórł' biezących, co spełnia wyrnogi u1-.242 ust.2 ustawY o
finansach publicznych.

W ił]'lriku analizy porór'vnau'czej rłykonania rwdatkórv z p]anem wynikającynl z uc1rrvał
Rady Mie.jskiej oraz Zarzadzei Bulnistrza nic strvierdzono pr.zekioczell planorvan1nch wielkości
r'l1'datkórł' budŻetorv1'ch' \\/skazuj e to ira dokonywanie wydatków bt,dzeto*ych zgodl.lie z
przepisami art. 254 pkt 3 usta$y o finansach publicznych.

Róznica między wykonanylrri dochodani i r'v'vdatkanri brrclŻetowymi w 2019 roku stanorvi
nadrłyżkę budżetrt w kr.ł'ocie 24.794,83 zł prz5, planou'anyn deficycie w wysokości 8]].O98,L)1zl.



Przyclrody budżetu zaplanowane Z t}tułu woln1lgh środków na kwotę 2'1O7.O98,94zł zrealizowano
w 107 'I70ń. Rozchody budŻetu zaplarrowano i Zrealizowano na kwotę 1'22O.OOO, OO zł.
Z danych wykazanyclr w sprawozdaniu Rb- Z,,Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tlułów
dłuŻnyclr oraz poręczeń i gwararrcji'' wynika, że zobowiązania na dzieli 31 grudnia 2019 roku
w)łloszą 9'804.441'00zł i w całości stanowią kIed}.ty i poŻyczki długoternrinowe.

Mając powyzsze na uwadze naleŻało postanowićjak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie ar1' 20 ust. 1 ustarł.y o regionalnych izbach obrachunkow1'ch Burmistrzowi
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionatnej Izby
obraclrurrkowej w Kielcaclr rv terminie 14 drri od daty jej doręczenia.
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Przewodniczaca


