
Uchwała Nr 4200ill81l2015
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sPrawie: oPinii o Przedłożonym przez Burmistrza Czechowic_Dziedzic sprawozdaniu
z wykonania budżetu za2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. lg ust. 2 ustawy z dnia
7 Pńdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. lJ . z 2012 r. poz. 11 13
zPoŹn, zm.) ,I Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach:
Przewodniczący: Tadeusz Stawowczyk

członkowie: Bernadeta Dziędziak

Krystyna Zawiślak

uchwala, co następuje:

§1.
WYdaje się PorytYwną opinię oprzedłożonymprzezBurmistrza Czechowic_Dziedzic

sPrawozdaniu z wYkonania budzetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

W dniu 3l marca 2015 roku do Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach, Zespołu
Zamiejscowego w Bielsku-Białej, wpłynęło sprawo zd.anie rocznez wykonania budżetu gminy,
PrzedłoŻone Przez Burmistrza Czechowic -Dziedzic, działĄącego na podstawie art. 267 ust.3
ustawY z dnia 27 sierPnia 2009 t. o finansach publicznych (Dz.IJ. z 20t3 r. poz.885 z późn.



zm.). Sprawozdanie zostało przedstawione Izbie z zachowaniem ustawowego terminu, tj. do

dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

I Skład Orzekający Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Katowicach dokonał analizy

przedłożonego sprawozdania i stwierdził, co następuje:

1. Budzet gminy na rok 2014 zostń uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach Nr XLVl421l13 z dnia 17 grudnia 2013 roku. W przedłożonym sprawozdaniu

z wykonania budżetu za20l4 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych zawartych

w sprawozdaniach złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości

budzetowej (Dz.U. poz. ||9) orazrozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdń jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych(Dz.U. z20l4 r. poz. 1773).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok jest kompletne, gdyż zawiera informacje

wymieniorie'w ań. ż69 ustawy'ż-dni?I 27 sierpnia ża09 r. -ó fińansaeh publicznych tj,

w szczegóIności:

a) wykonane dochody i wydatki, przedstawione w szczegółowości określonej jak w uchwale

budzetowej, które wyniosły:

- dochody I35.970.437,47 zł,tj. 101,7 ońplanu,

- wydatki 132.440.794,12 zŁtj. 93,7 Yo planu.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyzką budzetową w kwocie 3.529.643,35 zł,

wobec planowanego deficytu w wysokości - 7 .626.816,00 zł.

ZostŃ, spełniony vyymóg wynikający z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie

mogą być wyższe niz wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat

ubiegłych i wolne środki z zasttzężęniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być vłyższe niż

wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetowąz lat ubiegłych i wolne środki

jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałęm środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym
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',' roku budżetowym. za rok ż0I4 została osiągnieta nadvłyżka operacyjna w kwocie

16.06ż.103,6I zł;

b) zmiany w planie wydatków na ręalizację programów finansowanych z vdziałem środków,

o których mowaW art.5 ust. I pkt2 i 3 ustawy zdnia27 sierpnia}}}9 r, o finansach

publicznych ltj. środków unijnych i innych środkow zagraniaznych niepodlegających

zwrotowi/, dokonane w trakcie roku budżetowego;

c) stopień zaawansow ania rcalizacj i pro gramó w wielo letnich.

3. W przedłozonym sprawozdaniu zostały zavłartę również inne dane liczbowe i informacje,

które obrazują wykonanie budżetu w 2014 roku pod względem finansowym i rzeczovłym,

Skład zwTaca uwagę, że w załączniku nr 5 do sprawozdania ,,Dochody i wydatki związane

z zadaniarrti realizowanymi na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu

terytorialne go za20l4r." nie uwzględniono dotacji otrzymanych w dziale 8}I,rozdział 80101,

§ 2310 w kwocie II.]84,94 zł.

4. Ze sprawozdania Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oruz Potęczeń

i gwarancji _ wynika, że stan zobovnązńgminy v,ed}ug tytułów dłużnych, na konięc 2014 roku

wynosił 16.607.854,04 zł, co stanowiło Iż,2 % wykonanych dochodow.

5. Na koniec 2014 roku zostńazachowana relacja wynikająca z regulacji zawartej w art.243

ustawy z dnia ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z któtą Planowane

obciązenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w stosuŃu do

planowanych dochodów ogółem budzetu tej jednostki w roku budzetowym orazwkażdym roku

następującym po roku budzetowym /w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową/ nie

mogą być większ e,niżdopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiq,ńustalony dlaPoszczególnYch

lat, co stanowi warunek konieczny do uchwalenia budżetu,

ą

6. Przedłożona informacja o

wymagane dane określone w

o finansach publicznych.

stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera

art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r,



Biorąc Pod uwagę dokonane ustalenia -ptzedłożone sprawozdaŃezaopiniowano ja*

w sentencji.
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Zespół w Bielsku-Białei

Od niniejszej uchwały

Obrachunkowej w Katowicach, w

PRZEWODNICZĄCY
I Skladu Orzekającego

czro{§{}oLffi
:\b^Ilacleusz Stawowczyk

przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
terminie 14 dni od datyjej doręczenia.


