Uchwala Nľ IV/83/2014
Składu orzekająceeo Regiľalnej Łjy.ollachrrnkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przeďożonym przez Wójta Gminy Przeworno spľawozdaniu ťocznym z
wykonania buďźetu Gminy Pľzeworno w 2013 roku

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 5 ustawy Ż 7 pażdzlemlka 1992 r. o ĺegionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U.2012 ĺ. Nr 1113 ze zm) i art.26-] llst. 1 pkt 1 ustawy z dĺia 2'I
sierpnia 2009 r. o finansach pub1icznych (Dz.U. z 2013 t. poz. 885 ze zm.) oraz zarządzenĺa Nr1/|2
Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia
składów orzekających i ich pľzewodniczącycĘ Skład onekający Regionalĺej Izby obrachunkowej
we Wrocławiu, w osobach: 1) Bratosz Zauĺađzki- Puesĺodniczący' 2) Joanna Radzieja - człoĺek,3)
Ewa Pudło - członek,
wydaje opinię

pozyt'Wą

o przedłożonym przez Wójta Gĺntny Przewomo sprawozdaniu roczn1'm z wykonania budżetu

Gminy

Przewomo w 2013 roku.

Uzasadnienie

Skład orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy daĺych i informacji zawaĄch w
sprawozdaniach z wykonania pĺocesów gromadzenia śľodków publicznych i ich rozdysponowania (o
s}łrnbolu Rb), sporządzonych za okes od początku roku do 31 grudnia 2013 t. oĺaz w puedŁożoĺym
24 marca2014 r. przez'\Ęőjta Gminy Pzewomo sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Przewomo 2013 roku.

Badając pod wzg1ędem meýorycznym sprawozdanie Íoczne z wykonania budżetu Gminy
Przewomo w 2013 roku, Skład orzekający stwierdza, co następuję:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych, wýazaĺy w sprawozdaniu uwzględnia Zmiany
wynikające z uchwał i zaĺządzen organów Gminy.
planu),
2. W następstwi e rea|izacji w 2013 roku dochodów w wysokości 13 .358;7 47 ,55 zł (95
'690Á
%" plaĺl) i wydatków budżetowych w
w t}ĺn dochodów majątkowych w kwo cie 52Ż-188 zł (95
'52
kwocie 13.388'622,Ż5 zł ('77
% planu), w tym wydatków majątkowych w kwocie 1.301.134'60
'27
zł zł Q9,3!Y, planu)' budżet Gminy zamknął się deficýem w kwocie 29.874,70 zł' przy
planowan1łn deficycie w rłysokości 3 .367 .009 zł.
3. Wylik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest
wielkościądodatnią i w1łlosi '749.0'71'90 zł, przy plaĺowaĺejdodatniej jego wysokości w kwocie
525.442 zł.
4. W wyniku badania spĺawozdania Rb-28S z wykonania p1anu wyđatków budżetowych nie
stwierdzono wydatkowania środków bez planu bądż z jego przekĺoczeniem.
5. Gmina na dzieÍĺ31 gnrdnia 2013 r. posiadała zadłlżenie w wysokości 2.521.96I'65 zł, co w
Stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,88% (po zastosowaniu v"yłączeŕ:' ustawowych w
kwocie 196.961,65 zł I7,40oÁ tych dochodów). Znbowiązaĺia wymagalne nie wystąpiĘ Relacja
zadfużenia do wykonanych dochodów mieścisíę w gĺanicach okeślonych w art' 170 ust. 1 ustawy
z dĺia 30 czerwca 2005 r' o finansach pub li cznych' rj.w 60% ých dochodów. Na obsfugę dfugu
wydatkowano kwotę 459.738,24 zł, co staĺowi 3,29o/o planowanych dochodów, przy
dopuszczalnej maks1łnalnej wysokościtego wskaźnika określonejw art. 169 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 ĺ o finansach publicznych na poziomie 15% pianowanych na dany rok
budżetowy dochodów jednostkí samorządu terytorialnego' Powołane powýej pĺzepisy ustawy Z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ob owlązywafu w |atach201'Í-2013 na podstawie
aĺt. 85 pkt 3 ustawy z dnla Ż'7 sierpnia 2009 r. Przepisy wpĺowadzające ustawę o finansach
publicznych - Dz.U. Nr 157,po2. 1241 ze zm.

sprawozdaniu w sposób szczegőłowy pľzedstawiono wykonanie dochodów i wydatków
budżetowych w 2013 roku, odniesiono się również do stanu zadhlżenia gminy na koniec roku
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budżetowego.
Skład orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków
publicznych i ich ĺozdysponowania (o s)łnbolu Rb) oľaz sprawozdania ptzeđłożoĺego
przez Wójta
Gminy Przewomo poz}tywnie zaopiniował sprawozdanie z przeblegu rłykonania budżetu w 2013
roku, wskazując jednocześnie, że ocena realizacjl budżetu pod względem celowości i
gospodamości należy do wyłącznej właściwości
organu stanowiącego.

niniejszej uchwĄ przysfuguje zgodĺie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obĺachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obĺachunkowej we Wrocławiu w
teĺminie 14 dni od dnia doľęczenia uchwĄ.
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