Uchwala Nr lVl62

12016

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tr adzi
z

dnia

11

kwietnia20\6 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniuz wykonania budzetu Gminy Wr6blew za20I5 rok"
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy

z

dnia 7 pa?dziernika 1992

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz, 1113
z polniejszymi zmianami), po rozpoznaniu przedlo2onego przez W6jta Gminy Wr6blew
sprawozdania z wykonania budzetu za 2015 rok, Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi:

Kos
2. BarbaraPolowczyk
3. Pawel Dobrzyriski
1. Grazyna

-

przewodniczqca

- czlonek
- czlonek
uchwala, co nastgpuje:

Opiniuje sig pozytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Wr6blew za20l5 rok.

Uzasadnienie
W6jt Gminy Wr6blew, dzialajEc na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia2009

z 2013 roku, poz. 885 z polniejszymi
Izbre Obrachunkowej w tr odzi sprawozdanie roczne

roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
zmianamr) przedNo?yN Regionalnej

z wykonania budzetu Gminy za 2015 rok. Opinig o tym sprawozdaniu, Sklad Orzekajqcy wydal
w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:
1.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za2015 rok;

2.

Sprawozdania budzetowe sporz4dzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finans6w

z dma

16 stycznia2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz.U. 22014 roku, poz.119

z polniejszymi zmianami) i rozporz4dzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdair jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji
finansowych (tj. Dz.U.22014 roku, poz" 1773);
3.

Uchwalg Rady Gminy Wr6blew

z

uchwalami

i

w

sprawie uchwalenia budzetu

na 2015 rok

wraz

zarz4dzeniami zmieniajqcymi budzet, kt6re wplyngly do Regionalnej lzby

Obrachunkowei w Lodzi.

2

Sktad Orzekaj4cy rozpatrzyL r6wniez informacjg

o stanie mienia komunalnego

zalEczon4

do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Wr6blew.

Na

podstawie analizy przedNo|onych dokument6w, Sklad Orzekajqcy ustalit,

2e sprawozdania

z

statystyczne sporz4dzone zostaly zgodnie

povtylszvch Rozporz4dzeh Ministra Finans6w. Dane

z

wymogami wynikaj4cymi

w nich zawarte, w

zakresie kwot

planowanych, koreluj4 z darrymi wynikaj4cymi z uchwaly budhetowej po zmianach. Sprawozdanie

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne

z

przedl.ozonl'mi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budZetu og6lem zrealizowano w wysokoSci
natomiast wydatki og6lem budzetu w kwocie 19.944.093,24

Dochody bie24ce budzetu wykonano
a

w

zN

21

.201.891,97 zt (100,71% planu),

(94,56 Yo planu).

wysokoSci 18.981 .612,32

zl (100,85Yo planu),

wydatki biel1ce w kwocie 15.886.673 ,80 zl (94,70yo planu). Z powylszego wynika,2e na koniec

roku budzetowego 2015 zostala zachowana zasada, o kt6rej mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dma

27 sierynia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bielqce s4 wyLsze,
aniheh wykonane wydatki btezqce.

Dochody maj4tkowe budzetu zrealizowano w kwocie 2,220.279,65 zl, co stanowi 99,58oA
planu, a wydatki maj4tkowe uksztaltowall, .iU na poziomie 4.057 .419,44 zl, ti. 94,02yo zalo2onego

irianu. Spla'wozclairirepisu-'ve zanvieru W;vjaSnicniai ocintrsnie realizacji inwestycji zapianowanych
w 2015 roku.

Dlug Gminy na koniec 2015 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb- Z (o stanie
zobowr4zah wedtrug tytul6w dNulnych oraz porQczen

2015 roku) wyni6str 3.467.380,00
zaciqgnigtychpo?yczek

i

gwarancji wg stanu na koniec

zl. Na kwotg dlugu skladaj4 sig

i kredyt6w. Na koniec

IV kwartalu

zobowi4zania

z

tytvtu

2015 roku w jednostce nie wyst4pily zobowiqzania

wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wyl4cznie na wynikach analizy przedNohonych przezjednostkg
dokument6w

i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspekt6w wykonania budZetu. Zatem nie moze

by(, uwa2ana za r6wnoznaczn4

z

wszechstronn4 ocen4 prawidlowoSci caloksztaltu gospodarki

finansowej Gminy.

Sklad Orzekaj4cy w podjgtej uchwale nie dokonal oceny celowo$ci wydatkowania Srodk6w
budzetu badanej jednostki

w

zakresie zadah wlasnych ani gospodarnoSci wykonuj4cych budzet.

Ocena w tym zakresie, stosownie do obowi4zujEcych przepis6w, nale2y do wlaSciwoSci Rady.

Od opinii wyra2onej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ustawy z
7

dnia

paLdziernrka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, sluZy odwolanie do pelnego

Skladu Kolegium lzby w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

