REGIONALNA IZBA
W

OBRACHUNKOWA

OPOLU

U c h w a l a Nr 138/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r. Skladu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielow za 2013 r.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 1113
ze zm.) Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Grzegorz Czarnocki - przewodnicz^cy
Aleksandra Bieniaszewska
Magdalena Przybylska
pozytywnie

opiniuje

sprawozdanie Wqjta Gminy Popielow z wykonania budzetu Gminy Popielow za 2013 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycj^ art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
jaiblicznych (t.j^Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pozn^zm.) do Regionalnej Izby^Obrachunkow^
w Opolu doreczono sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2013 r., wraz z informacj^
o stanie mienia komunalnego.
Przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy, stosownie do tresci art. 13
pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu.
Analizuj^c dane zawarte w przedlozonym sprawozdaniu Wojta w zakresie zgodnosci z
wielkosciami ujetymi w:
1. uchwale Rady Gminy Popielow nr XXII/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwaly budzetowej na 2013 r. (z pozn. zm.),
2. sprawozdaniach sporzaxlzonych za okres od pocza.tku roku do dnia 31 grudnia 2013 r., tj:
- z wykonania planu dochodow budzetowych (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatkow budzetowych (Rb-28S),
- o nadwyzce/deficycie jednostki samorz^du terytorialnego (Rb-NDS),
- z wykonania dochodow podatkowych (Rb-PDP),
- o stanie srodkow na rachunkach bankowych j.s.t. (Rb-ST),
- o stanie zobowi^zan wg tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji (Rb-Z),
- uzupelniaj^cym o stanie zobowi^zafi wg tytulow dluznych (Rb-UZ),
— o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych (Rb-N),
- z wykonania planu dochodow zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji
rzqdowej oraz innych zadafi zleconych j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
- o dotacjach/wydatkach zwi^zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji
rz^dowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),
Sklad Orzekaj^cy rozbieznosci nie stwierdzil.

W ocenie Skladu Orzekaja_cego przedlozone przez Wojta sprawozdanie
z wykonania budzetu Gminy spelnia wymog okreslony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2013 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokosci 24 985 910,60 zl zostaly wykonane w wysokosci 24 200 168,88 zl, tj.
w 96,9%, w tym dochody maj^tkowe ujete po stronie planu w l^cznej wysokosci
3 878 556,00 zl wykonano w wysokosci 3 421 652,36 zl, tj. w 88,2%.
Stopien realizacji dochodow zostal wyczerpuj^co przedstawiony opisowo oraz
tabelarycznie wedlug zrodel wraz ze wskaznikiem wykonania poszczegolnych rodzajow
dochodow.
Plan wydatkow budzetowych (po zmianach) w wysokosci 25 207 548,60 zi zostal
wykonany w wysokosci 23 965 979,83 zl, tj. w 95,1%, w tym wydatki maj^tkowe ujete po
stronie planu w lacznej wysokosci 5 561 298,00 zl wykonano w wysokosci 5 071 661,52 zl,
tj.w91,2%.
Wojt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodow, przedstawil obszernie
zroznicowany stopien wykonania wydatkow opisowo oraz w zestawieniu tabelarycznym, w
podziale na wydatki biez^ce oraz majatkowe.
Na koniec roku 2013 wykonane dochody biez^ce wyniosly 20778516,52 zl,
natomiast wykonane wydatki biez^ce stanowily kwote 18 894 318,31 zl. W odniesieniu do
powyzszego Sklad Orzekaj^cy stwierdza, iz przedstawione w sprawozdaniu dochody biez^ce
oraz wydatki biez^ce spelniaj^ relacje, o ktorej mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
Realizacja budzetu Gminy za 2013 rok zamkneia sie nadwyzk^ budzetow^ w
wysokosci 234 189,05 zl.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiajzan wg tytulow dluznych oraz
poreczen i gwarancji jednostki samorz^du terytorialnego l^czna kwota zobowia^an
finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniosla 10427892,36 zl, co w
stosunku do wykonanych dochodow ogolem na dzien 31 grudnia 2013 r. wskazuje na
zgodnosc z norm^ art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (ktory
obowiqzywal do dnia 31 grudnia 2013 r.) w zwi^zku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustawe o finansach publicznych.
Wojt, realizuj^c budzet dokonal splaty rat kapitalowych wczesniej zaci^gnietych przez
gmine kredytow i pozyczek w wysokosci 6 014 192,75 zl. Wielkosci splat rat kredytow i
pozyczek wraz z odsetkami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S speiniaj^ wymog prawny
zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(ograniczaj^cy mozliwosc wielkosci splaty w danym roku budzetowym rat kredytow i
pozyczek oraz potencjalnych splat kwot wynikaj^cych z udzielonych przez gmine poreczen
wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od tych kredytow i pozyczek do wys. 15%
planowanych na dany rok budzetowy dochodow gminy, po uwzglednieniu przewidzianych
przepisami wyl^czeh).
W tym stanie faktycznym i prawnym nalexalo postanowic jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstepie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.
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