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Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przesyia w zat^czeniu 
Uchwat? Nr 22/2016 IV Skiadu Orzekajqcego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w 
sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy za 2015 rok 
wraz z informacj^ o stanie mienia komunalnego i objasnieniami. 
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290339370 Uchwaia Nr 22/2016 

IV Skiadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 6 kwietnia 2016 roku 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Pacanow za 2015 rok 

wraz z informacjq o stanie mienia jednostek samorzqdu terytorialnego i objasnieniami 

IV Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie: 

Przewodnicz^cy - Ireneusz Piasecki 

Czlonkowie; - Stanislaw Banasik 

- Joanna Marczewska 

dzialaj^c na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 

0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z pozn. zm. ), po 

zbadaniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku rocznych sprawozdah z wykonania budzetu Gminy za 2015 

rok 

postanawia 

zaopiniowac pozytj'wnie przedlozone przez Wojta Gminy Pacanow sprawozdania z wykonania 

budzetu za 2015 rok. 

Uzasadnienie 

Sprawozdania roczne z wykonania budzetu Gminy za 2015 rok sporz^dzone na podstawie art. 267 

ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zostaly przedlozone przez Wojta Gminy w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu okreslonego w ustawie. 

Sprawozdania budzetowe spelniaj^ wymogi formalnoprawne wynikaj^ce z; 

- rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci 

budzetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z pozn. zm), 

- rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdah jednostek 

sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst. Dz. U. z 2014r., poz. 1773). 

Zaplanowane dochody budzetu Gminy zrealizowano w 96,30 % w stosunku do dochodow 

planowanych. Dochody wlasne Gminy zrealizowano w 92,72 %, stanowi^ one 36,18 % dochodow 

ogolem wykonanych w 2015 roku. 

Zaleglosci z tytulu podatkow i oplat oraz innych naleznosci niepodatkowych stanowi^ kwot^ 

ogolem 1 135 289,74 zl. Ze sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2015 rok wynika, ze 



Gmina podejmowata czynnosci zmierzaj^ce do wyegzekwowania zaleglych naleznosci 

budzetowych. 

Plan wydatkow wykonano w 94,87 % w stosunku do wydatkow planowanych, w tym realizacja 

planowanych wydatkow maj^tkowych wyniosla 74,12 %, co stanowilo 10,46 % w strukturze 

wydatkow wykonanych ogolem. 

W wyniku analizy porownawczej wykonania wydatkow z planem wynikaj^cym z uchwal Rady 

Gminy oraz Zarz^dzeh Wojta nie stwierdzono przekroczen planowanych wielkosci wydatkow 

budzetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatkow budzetowych zgodnie z przepisami art. 254 

pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie" sporz^dzonego na 

koniec roku budzetowego 2015 stwierdzic nalezy, ze wykonane wydatki biez^ce nie przekraczaj^ 

kwoty wykonanych dochodow biez^cych, co spelnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych. 

Roznica mi^dzy wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi w 2015 roku stanowi 

nadwyzk^ budzetu w kwocie 1 113 267,58 zl przy planowanej nadwyzce w wysokosci 789 884,23 

zl. 

Przychody budzetu zaplanowane na kwot? 60 115,77 zl zrealizowano na kwot^ 109 383,46 zl. 

Przychody piano wane do uzyskania w 2015 roku pochodzic m.ialy z wolnych srodk6v»' w kwocie 

60 115,77 zl, zas wykonane zostaly w kwocie 109 383,46 zl. 

Rozchody budzetu zaplanowano w wysokosci 850 000,00z} i zrealizowano w 100 %. 

Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- Z „Sprawozdanie o stanie zobowi^zah wedlug tytulow 

dluznych oraz por^czeh i gwarancji" wynika, ze zobowi^zania Gminy na dzieh 31 grudnia 2015 

roku wynosz^ 10 005 867 zl i w calosci stanowi^ kredyty dlugoterminowe. 

W wyniku analizy sprawozdah budzetowych Rb-27S „Sprawozdanie o przebiegu realizacji planu 

dochodow budzetowych" i Rb-28S „Sprawozdanie o przebiegu realizacji planu wydatkow 

budzetowych" Sklad Orzekaj^cy stwierdzil, ze dochody z tytulu dotacji na zadanie zlecone z 

zakresu administracji rz^dowej i innych zadah zleconych j.s.t. ustawami w dziale 750 rozdziale 

75011 uzyskane w 2015 roku stanowi^ kwot^ 77 697,19 natomiast wydatki wykonane w budzecie 

stanowi^ kwot? 156 646,56 zl. 

Sklad Orzekajqcy wskazuje, iz zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ) jednostce 

samorzadu terytorialnego przysluguje prawo dochodzenia naleznego swiadczenia wraz z odsetkami 

w wysokosci ustalonej jak dla zaleglosci podatkowych, w post^powaniu s^dowym, w przypadku 

niedotrzymania warunku okreslonego w ust. 5 art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorzadu 

terytorialnego, tzn. gdy jednostka samorzadu terytorialnego nie otrzymala dotacji celowych z 



budzetu pahstwa w wysokosci zapewniaj^cej realizacji tych zadan, gdyz z przepisow art. 49 ust. 1 

ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego wynika, ze jednostka samorzqdu 

terytorialnego wykonuj^ca zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami otrzymuje z budzetu pahstwa dotacje celowe w wysokosci zapewniaj^cej 

realizacji tych zadah. 

Sklad Orzekaj^cy zauwaza jednoczesnie, ze dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 „Sprawozdanie 

o dotacjach / wydatkach zwi^zanych z wykonywaniem zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz 

innych zadah zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami", ktore zostalo 

informacyjnie przeslane do tut. Izby zawiera dane nieadekwatne w zakresie wydatkow wykonanych 

w powyzej wskazanej podzialce klasyfikacji budzetowej, gdzie wydatki wykonane wykazano w 

wysokosci 77 697,19 zl. Sklad Orzekajqcy zaklada, ze powyzej opisana sytuacja wynikajqca z 

danych wykazanych w sprawozdaniach wynika z faktu, ze gmina skorzystala z prawa do 

dochodzenia naleznego od skarbu pahstwa swiadczenia wraz z odsetkami w post?powaniu 

s^dowym. Stwierdzic jednakze nalezy, ze w sprawozdaniu opisowym nie odniesiono si^ do tej 

kwestii, co ulatwialoby ocen^ przedstawionych w sprawozdaniu danych dotycz^cych fmansowania 

zadah zleconych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconych ustawami z dotacji 

celowej z budzetu pahstwa. 

Sklad Orzekajqcy stwierdzil, ze dane przedstawione w czesci opisowej sprawozdania z wykonania 

budzetu za 2015 rok co do zasady odpowiadaj^ danym wynikaj^cym ze sprawozdah budzetowych, 

zarowno w zakresie planu jak i wykonania. 

Maj^c powyzsze na uwadze nalezalo postanowic jak na wst^pie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wojtowi Gminy 

przysluguje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor^czenia. 

Przewodnicz^cy 

Skiadu Orzekaj^cego 

V-il « mgr Ireneusz Piasecki 
n i ,̂J ̂  ^* 


