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IV Skiadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 8 kwietnia 2015 roku 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok wraz z informacj^ o 

stanie mienia jednostek samorz^du terytorialnego i objasnieniami 

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

Przewodnicz^cy - Ireneusz Piasecki 

Czlonkowie; - Stanislaw Banasik 

- Joanna Marczewska 

dzialaJ4c na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.. Dz. U. z 2012 poz. 1113 z pozn. zm.), po zbadaniu w 

dniu 8 kwietnia 2015 roku rocznych sprawozdan z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok 

postanawia 

zaopiniowac pozytywnie przedlozone przez Wojta Gminy Pacanow sprawozdania z wykonania 

budzetu za 2014 rok. 

Uzasadnienie 

Sprawozdania roczne z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok sporz^dzone na podstawie 

art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t . j . 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), 

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

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

Przedlozone sprawozdanie nie zawiera informacji o stanie mienia komunalnego, stosownie do 

uregulowah zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Zaplanowane dochody budzetu Gminy zrealizowano w 91,94% w stosunku do dochodow 

planowanych. Dochody wiasne Gminy zrealizowano w 79,76 %, stanowi^ one 33,09 % dochodow 

ogoiem wykonanych w 2014 roku. Uzyskane w 2014 roku dochody na finansowanie lub 

dofinansowanie zadah realizowanych z udzialem srodkow bezzwrotnych w strukturze dochodow 

wykonanych ogoiem stanowi^ 2,84 %. 

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

ogoiem 1.054.448,26 zl i wzrosly w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwot? 



269.354,85 zl. Ze sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2014 rok wynika, ze Gmina 

podejmowala czynnosci zmierzaj^ce do wyegzekwowania zaleglych naleznosci budzetowych. 

Plan wydatkow wykonano w 91,30% w stosunku do wydatkow planowanych, w tym; 

- realizacja planowanych wj'datkow maj^tkowych wyniosla 47,27%, co stanowito 7,15 % w 

strukturze wydatkow wykonanych ogoiem, 

- realizacja wydatkow na wynagrodzenia i pochodne wyniosla 98,91 % co stanowi 43,10% w 

strukturze wydatkow wykonanych ogoiem, 

- wydatki realizowane w formie dotacji udzielonej z budzetu gminy na realizacja zadah biezqcych 

gminy zrealizowano w 100%, co stanowi 2,33% w strukturze wydatkow wykonanych ogoiem. 

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 2014 wynika, ze wykonane wydatki biez^ce nie przekraczaj^ kwoty 

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

publicznych. 

Roznica miedzy wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi w 2014 roku stanowi 

nadwyzk? budzetu w kwocie 740.668,15zl przy planowanej nadwyzce w wysokosci 631.284,69z}. 

Przychody budzetu zaplanowane na kwot? 118.715,31 zl wykonano w planowanej kwocie. 

Rozchody budzetu zaplanowano w wysokosci 750.000,00 i zrealizowano w 100 %. 

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb- Z „ Sprawozdanie o stanie zobowi^zah wedhig 

tytulow dluznych oraz por^czen i gwarancji" wynika, ze zobowi^zania Gminy na dzieri 31 grudnia 

2014 roku wynosz^ 10.855.867,00zl i w calosci stanowi^ kredyty i pozyczki dlugoterminowe. 

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 odwoiania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby 

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

Czlonck ivsicgium '^^^M^ 

Skiadu Orzekajacego 


