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Uchwala Nr Ci.87.2015
SKLADU ORZEKAJl\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wydallia Oplllil 0 przedloionym przez ~f'ojla GmillY SOc/lOein sprawozdaniu z
wykonania bue/ie/II za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j . Oz. U z 20 12r. poz. 1113 z pam. zm.) w zwi'lzku
z art. 267 -271 ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 r. 0 finansach publicznych (tj. Oz. U. z 2013
pOZ. 885 z pain. zm .) Sklad Orzekaj'lcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
osobach:
Przewodnicz<lcy: Jan RUDOWSKI
Czlookowie:
Renata SOKOLNICKA
Ireneusz KOLAKOWSKI

uchwala, co

nast~puje:

§I
Wydaje opini'r poz)'tywn'l 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2014 rok.
f.? 2

Uchwala zo tala podjyra jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem

pod.i~cia.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajqcy przyjql kryteria, ktore stanowi q podstaw y vvydania OpInII pozytywnej w
zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu gminy tj.
zachowanie r6wnowa ~ i budzctowej (doch ud6w I wydatk6w oraz przyc hod6w
rozchod6w), w tym
niezaistnieni e:
a) przekroczenia planowa nyc h \vydal h:6 w.
b) nieuzasadnionych zn ac zn)'c h rozb ieznosci p onll (,:c1z ~ \v)'h:onaniem wyd atk6\\ a wykonaniem dochod6w
(przychod6w),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodow lub zbyt du zego przekroczenia tego planu.
d) rozbieznoSci miC(d zy zaangazowani em a plant'm,
e) niezachowania relacji z art. 242 us!. 2 ustaw) 0 fillan sach publiczllY'ch w zakresie wykonania budzetu
biez<jcego,
f) przekroczenia okreslonych przez organ stano wiqcy limit6w i upowaznien do zaciqgania zobowiqzan;
brak nieprawidlowosci fom1alnych i prawnych. w tym :
a)

niezgodnosci rachunkowej kwot \vykazanych \\ sprawozdaniach po stronie planu i wykonania,

b)

niezgodnosci planu wskazanego w spra\\'ozdani ach z uchwalami
zmieniajqcymi budzct,

bud zetowymi

i uchwalami

...

c)

nie zgodnosci danych dotyc zacych subwencj i na 2014 mk wed lug stanu nn dzieri 31 grudnia 2014 r.
pomi~d zy wykazem M inisterstwa r:inansow a spraw ozdaniem z dochodow budZetowych,

d)

raZijcego nieprzestrzegania klasyfikacj i budZclowej okreslonej Roz porz<)dzeniem Ministra Finans6w,

e)

zwi<jzanych z realizacj<j planu dochod6w rac:hunku dochodow jednoslek oswiatowych oraz wydatk6w
nim finansowanych,

t)

zwi'lzanych z realizacj'l planu przychod6w i koszt6w samorzqdowych zakiad6w budzetowych,

g)

nieterminowego przekazywania uchwa! do Regio nalnej Izby Obrachunkowej.

Sklad Orzekajqcy dokonal analizy i oceny Sprav\ozdania wraz Z objasnieniami , biorqc
pod uwag~ ponadto infonnacje 'vvynib.iqcc zc sprswozdan budzetowych (Rb) i
przedlozonego sprawozdania finan sowego (bili:lllsU z wykonania budzetu) oraz dane
wynikajqce z inforrnacji 0 stanie mienia Gminy.
W swietle powyzszych kryteri6w i przyjytego zakresu badania analiza sprawozdania z
wykonania budzetu za 2014 rok wykazala. co nastypuje:
1. Zawartosc i szczeg610wosc sprawozdania spelnia wymogi zavv'arte wart. 267 ust. J
pkt 1 i art. 269 ustawy 0 finansach pllblicznych . Zachowana zostala przy tym korelacja

danych zawartych w sprawozdanill z bilansem z wykonania budzetll oraz z informacj'l
o stanie mienia.
2. Uchwalony przez Rad y budzet. po uwzglydnieniu zmian w ci'lgu roku przewidywal
realizacjy dochod6w w wysokosci 18.274.935 .0 1 zl. Dochody Gminy zrealizowano w
kwocie 17.952 .527.01 zl, co stanowi 98,2 4 ~/(\ plan ll , w tym:
a) dochody biez.qc e zreali70\\ane L0staly \\ kwocie 16 .609.326,04 zl, co stanowi
99.00 % planll;
b) dochody majqtko\ :e zreal izowane zostu!: \\' kwocie 1.343.200,97 z1. co stanov,:i
89 , 8 ~ o planu.
3. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostata relacja

-

okreslona w art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spe!nione zo staly bowiem
ustawowe wymogi dotycz'lce maksym alnego wskaznika splat)' zadruzenia, tj. kwota z
lewej strony wzoru wskamika jest mn ;cjsza od kwoty w)'nibjqcej z prawej strony .
4. Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie usLn:..y - Ordynacja podatkowa
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozfozefl na raty, odroczell, umorzen, obnizenia g6mych
stawek podatk6w w kwocie 584.124,54 zl, co stano",] 11,56 % wykonanych
podstawowych dochod6w podatkowych.
5. Uchwalony przez Rad y budzet, po U\" /g. I~dnj e niu zmian w Ciqgll roku przewidywal
rea lizacj ~ wyda tkow W 'vvysokosci 19. 1[)i\ .97J.13 zl. Wyd3tki ogolem zrealizowano w
kwocie 18.46 .037.08 zl. co stanowi 9h .() I % planu. \\' t ) l11 :
a) 'vvyd atki biezqce zrealizowane z ~ , !y \\ kwocie 15.789.771,64 zL co stano wi
96,40 % planu;
b) \.vydatki majqtkowe zreali zowane zostaly w kwocie 2.670.865,44 zl, co stanowi
97.8 3 % planu .

..
6, Wynik budzetu za rok 20 l4 zamkn'll siC; de!icytem \\' bvocie 508,110,07 zl, na
planowany deficyt w kwocie 834,038.12 z!. 7rcalizowane zostaly przy tym planowane
rozchody (splata kredytu) w \\ysokosci 125.000 z!.
7, Uchwala budzetowa okreSlala plan dochod6w
wydatk6w rachunku dochod6w
utworzonego przy Publicznym Zespole Szk61
Przedszkoli Samorz~dowych w
Sochocinie.
W sprawozdaniu Rb-34S nie stwierdzono przekroczenia wydatk6y;" na koniec okresu
sprawozdawczego
8. Zachowane zostaly wymogi okreslone wart, 242 ust. 2 ustawy 0 finansach
pllblicznych, gdyz wykonane wydatki biez'!ce nie s~ wyzsze niz wykonane dochody
biez'lce.
9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroClenia wydatk6w budzetowych na koniec
okresu sprawozdawczego.
10. Sprawozdania zlozono w terminie,
W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zostaly zobowiqzania niewymagalne w
wysokosci 628.767,28 zl, kt6re lqcznie z wykonanymi wydatkami przekraczajq plan
wydatk6w, Zobowi~ania w kwocie 625.915,76 zl wynikaj~ z tytulu wynagrodzen i lIposaZen
oraz obligatoryjnych wplat platnika (skladki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne) . W
stosunku do zobowiqzan z powyzszych tytll16w nalezy stwierdzic, ze wynikajq one z mocy
prawa. Zobowiqzania w wysokosci 2.851,52 zl (d ? 750) dotyczC) dostaw towar6w i uslug . Z
zal"czonych wyja.snien do sprawozdarua wynika, i.e zostaly zaciqgniyte zgodnie z
upowainieniem Rady Gminy udzielonyrn W6jtowi w zakresie zaci"gania zobowiqzan z
tytuMw urn6w, kt6rych realizacja jest niezbydna do zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki
i terrnin zaptaty uplywa w roku nastypn YI11.
Ze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wy nika, iz \\ Gminie \\'yst<;puje niepelna realizacja
zadan w zakresie profilaktyki i roz\\ l ~1Z y\Vania pro bl emow alkoholowych oraz
przeciwdzialania narkomanii. gdyz na osiqgnicte oplaty za zezwolcnia na sprzedai. alkoholu
w wysokosci 78.277,49 zl wydatkowano 63 .023 .27 zl tj , 80.51 % (15.254,22 zl
niewykorzystane dochody), Z zawartych w sprawozdaniu wyjasnien W6jta wynika, iz
niewykorzystane srodki w 2014 roku przeznaczone zostan~ w roku 20 IS na realizacjy
wydatk6w okreSlonych w wyzej 'N)'mienionych gminnych programach.
Bior~c

powyzsze pod uwag't Sklad

Orzekaj~cy

postanowil jak w sentencji.

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegiurn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terrninie 14 dni od daty don;czenia niniejszej llchwaly.
PrzewodniczCjcy
Skladu OrzekaJCjcego
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