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Przesytam w zatqczeniu Uchwat~ Sktadu Orzekajqcego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.107.2014 z dnia 03 kwietnia 

2014 roku w sprawie wydania opinii 0 przedtoionym przez W6jta 

Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budietu za 2013 rok. 
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UchwaJa Nr Ci.l07.2014 
SKLADU ORZEKAJ1\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 03 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu z 
wykonania hudzetu za 2013 rok 

Na podstawie art. l3 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (t.j . Dz.U. z 2012r. poz. 1113 z poin. zm.) w zwil¢ru z 
art. 267 -271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tj . Dz. U. z 2013 poz. 
885 z poin. zm.) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzaj~ce ustawt( 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z poin. zm.) Sklad 
Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodnicz~cy: mgr Jan RUDOWSKI 
Czlonkowie: mgr Renata SOKOLNICKA 

mgr Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala, co nast~puje: 

§1 

Wydaje opini~ pozytywn~ 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu 
z wykonania budzetu za 2013 rok. 

§2 

Uchwala zostala podjt(tajednoglosnie i wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia. 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekaj~cy przyj~ kryteria, ktore stanowi~ podstawt( wydania opinii pozytywnej w 
zakresie przecilozonego sprawozdania z wykonania budZetu gminy ~ . 

- zachowanie r6wnowagi budi:etowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w), w tym 
niezaistnienie: 
a) przekroczenia planowanych wydatk6w, 
b) nieuzasadnionych znacznych rozbieinosci pomi~dzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem dochod6w 

(przychod6w), 
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt dutego przekroczenia tego planu, 
d) rozbieinosci mi~dzy zaangazowaniem a planem, 
e) niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych w zakresie wykonania budZetu 

bie~cego, 
f) przekroczenia okreslonych przez organ stanowillcy limit6w i upowa:in.ien do zacillgania zobowilj.zali; 

- brak nieprawid!owosci formalnych i prawnych, w tym: 
a) niezachowania relacj i z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 0 finansach publicznych w zw. z 

art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajllce ustaw~ 0 fmansach pubJicznych, 

b) niezgodnosci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania, 



c) 	 niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalami budZetowymi i uchwalami 
zmieniaj(!cymi budZet, 

d) 	 niezgodnosci danych dotyc2'.C!cych subwencji na 2013 rok wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. 
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budZetowych, 

e) 	 l1li4cego nieprzestrzegania Idasyfikacji budZetowej okreslonej RozpornJdzeniem Ministra Finans6w, 

f) 	 zwillZaTIych z realizacj(! pJanu dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w 
nim finansowanych, 

g) 	 zwillZaTIych z realizacj,! planu przychod6w i koszt6w samof2'4dowych zaklad6w budZetowych, 

h) 	 nieterminowego przekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sklad Orzekaj~cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, bior~c 
pod uwagy ponadto infonnacje wynikaj~ce ze sprawozda6. budZetowych (Rb) i 
przedlozonego sprawozdania fmansowego (bilansu z wykonania budZetu) oraz dane 
wynikaj~ce z infonnacji 0 stanie mienia Gminy. 
W swietle powyzszych kryteriow i przyjytego zakresu badania analiza sprawozdania z 
wykonania budZetu za 2013 rok wykazala, co nastypuje: 

1. 	 Zawartosc i szczeg61owosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte w art. 267 ust. 1 
pkt 1 i art. 269 ustawy 0 finansach publicznych. Zachowana zostala przy tym korelacja 
danych zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania budZetu oraz z informacj~ 
o stanie mienia. 

2. 	 Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ci~gu roku przewidywal 
realizacjy dochod6w w wysokosci 16.698.806,05 z1. Dochody Gminy zrealizowano w 
kwocie 16.482.350,27 zl, co stanowi 98,70 % planu, w tym: 
a) dochody bie4ce zrealizowane zostaly w kwocie 16.261.951,51 zl, co stanowi 

98,69 % planu; 
b) dochody maj~tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 220.398,76 zl, co stanowi 

100,04 % planu. 

3. 	 Stan zobowiCJ.Zffil wg tytul6w dluZnych na koniec okresu sprawozdawczego wyni6s1 
1.278.165,72 zl, co stanowi 7,75 % wykonanych dochod6w og61em. 

4. 	 Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozlozen na raty, odroczen, umorzen, obnizenia g6mych 
stawek podatk6w w kwocie 413.602,50 zl, co stanowi 8,52 % wykonanych 
podstawowych dochod6w podatkowych. 

5. 	 Uchwalony przez Rady budZet, po uwzglydnieniu zmian w ci~gu roku przewidywal 
realizacjy wydatk6w w wysokosci 17.487.049,72 zl. Wydatki og61em zrealizowano w 
kwocie 16.524.106,39 zl, co stanowi 94,49 % planu, w tym: 
a) wydatki bie4ce zrealizowane zostaly w kwocie 15.076.483,73 zl, co stanowi 

95,16 % p1anu; 
b) wydatki maj~tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 1.447.622,66 zl, co stano wi 

88,10 % planu. 



6. 	 Wynik budZetu za rok 2013 zamkn~l si~ deficytem w kw:ocie 41.756,12 zl, na 
planowany deficyt w kwocie 788.243,24 zl. Zrealizowane zostaly przy tym planowane 
rozchody (splata kredyt6w i pOZyczek) w wysokosci 350.500 zl. 

7. 	 Uchwala budZetowa okreslala plan dochod6w wydatk6w rachunku dochod6w 
utworzonego przy Publicznym Zespole Szk61 Przedszkoli Samo~dowych w 
Sochocinie. 
W sprawozdaniu Rb-34S nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w na koniec okresu 
sprawozdawczego 

8. 	 Zachowane zostaly wymogi okreslone w art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach 
publicznych, gdyZ wykonane wydatki biei'4Ce nie s~ wyzsze niz wykonane dochody 
bie~ce. 

9. 	 W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budZetowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

10. Sprawozdania zlowno w terminie. 

W sprawozdaniu Rb-28S wykazane zostaly zobowi~ania niewymagalne w wysokosci 
713.550,31 zl, kt6re l¥znie z wykonanymi wydatkami przekraczaj~ plan wydatk6w. 
Zobowi~a te wynikaj~ z tytulu wynagrodzen i uposaZen oraz obligatoryjnych wplat 
platnika (skladek ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do zobowi~ z 
pOwyZszych tytu16w naleZy stwierdzic, ze wynikaj~ one z mocy prawa. 

Bior~c pOwyZsze pod uwag~ Sklad Orzekaj~cy postanowil jak w sentencji. 

Od uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od daty dor~czenia niniejszej uchwaly. 

Przewodniczctcy 
Skladu Orzekajqcego 

I' 

EK KOLEGIUM 
j hby Obrachunkowej 
WarBzawie / 
~ I. . 

------lR*r, Jan Rudowski 
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