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ej Izby Obrachunkowej w N,odzi
z dnia 20 lrwietnia 2015 roku
F:,,

'.,

w sprawie opinii o sprawozdaniuz wykonania budzetu Gminy Wr6blew za20l4 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw1qzku z art. 19 ust. 2 ustawy

roku

z

o

regionalny-cf izbach obrachunkowych (tekst jednolity

p62nejszymi zmianami),

sprawozdania

z

wykonania

z

z

dnia

7 paldziemika 1992

2012 roku, poz.

1113

po rozpoznariu przedlohonego przez W6jta Gminy Wr6blew
budzetu za 2014 rok, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w tr odzi:

1. Grazyna Kos

-

przewodniczqca

Z. garbaraPolowczyk

-

czlonek

3. Pawel Dobrzyriski

-

cz-lonek

uchwala, co nastgpuje:
Opiniuje sig porytywnie sprawozdanre z wykonania budzetu Gminy Wr6blew za20l4 rck.

Uzasadnienie
W6jt Gminy Wr6blew, dzialajqc na podstawie art.267 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia2}}9

roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z p6hniejszymi
zmianami) przedlo2yl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w tr odzi sprawozdanie roczne
z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok. Opinig o tym sprawozdaniu, Sklad Orzekajqcy wydal
w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe

2.

z wykonania budZettt za 2014 rok;

Sprawozdania budzetowe sporz4dzorTe na podstawie rozporz4dzenia Ministra Finans6w

z

dnia

16 stycznia2014 r. w sprawie sprawozdawczoficibudaetowej (Dz.U.22014 roku, poz.l19)

i

rozporz4dzenia Ministra Finans6w

sektora finans6w publicznych

w

z

dnia

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek

zatresie operacji finansowych (tj. Dz.IJ.

z

2014 roku, poz.

1773);

3.

Uehwalg Rady Gminy Wr6blew w sprawie uchwalenia budzetu na2014 rok wraz zuchwalami

i

zarzqdzeniami zmieniaj4cyrni budzet, kt6re wplyngly do Regionalnej Izby Obrachunkowej

wtr odzi.

2

Sklad OrzekajEcy rozpatrzyl r6wnie2 informacjg o stanie rnienia kornunalnega zal:4czon4 do
sprawozdania,z wykon ania budhetu Gminy Wr6blew.

*yl

podstawie atalizy przedlo2onych dokumentdw, Sklad Orzekai1cy ustalil,

irc sprawozdania statystyczne sporz4dzone zostaly zgodnie z wyrnogami r,vynikaj4cymi
z powylszych RoZporz4dzeh Ministra Finans6w. Dane w nich z.ilwarte, w zakresie kwot
planowanych, koreluj q z danymi wynikaj4cymi z uchwaly budzetowej po zmianach. Sprawozdanie

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne

z

przedhotonymi sprawozdaniami

statyitycznymi.
f

Dochody budzetu og6tem zrealizowano w wysoko5ci 19.335.0X7,03

A

{100,36% planu),

natomiast wydatki og6trem budzetu w kwocie 19.005.328 ,16 zl (94,87 % planu).

Dochody bie24ce budzetu wykonano
a

w wysokoici

17.433.704,94

zl

(100,40Yo planu),

wydatki biel4ce w kwocie 15.061 ,164,98 zl (94,07%o planu). Zpowyiszego wynika,

roku budZetowego 2014 zostala zachowana zasada, o kt6rej mowa

r,v

irc nakoniec

art. 242 ust.2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bie24ce sq wyisze,
ani2eli wykonane wydatki bie?4ce.

Dochody maj4tkowe budzetu zrealizowano w kwocie 1.901 .312,89 z), co sknowi 99,980
planu, a wydatki maj4tkowe uksztaltowaly sig na poziomie 3.944.163,18 z\, tj. 98,04yo zaloinnego
planu.

Dlug Gminy na koniec 2014 roku, ustalony na podstawie splarvozdania Rb- Z (o stanie
zobowiqzaft wedlug tytul6w dlu2nych oraz porgczeft

2014 roku) wyni6sl 4.221.760,00
zaciqgnigtych poLyczek

i

gwarancji wg stanu na koniec IV kwartalu

zl. Na kwotg dlugu

skladaj4 sig zobowiqzaria

z

t74ulu

i kredyt6w. Na koniec 2014 roku w jednostce nie wyst4pily zobowiqzania

wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wyl4cznie na wynikach analizy przedloZonych przez
jednostkg dokument6w i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspekt6w rvykonania budietu.

Zatem nie mo2e byd uwa2ayrl zL r6wnoznacznq

z

wszechstronn4 ocene prawidlowoSci

caloksztaltu gospodarki finansowej Gminy.

Sklad Orzekaj4cy

w podjgtej

uchwale nie dokonal oceny celowoSci wydatkowania

Srodkrfw budietu badanej jednostki

w

zakresie zadafi wlasnych ani gospodarnoSci

wykonuj4cych bud2et. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowi4zuj4cych przepis6w, maleLy
do wlaSciwoSci Rady.

Od opinii wyru2onej w niniejszej uchwale, na podstawie art.'20 ust. 2 ustawy

7 pu2dziernika 1992 roku
Skladu Kolegium Izby.

o

z

dnia

regionalnych izbach obrachunkowych, stuzy odwolanie do peinego

