Uchwala NrV/83/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu Gminy Udanin w 2013 roku
Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 i z 2013 r. poz. 1646) i art. 267 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646) oraz
zarządzenia Nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lutego 2012 r. w
sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: 1) Ewa Pudło - Przewodnicząca, 2) Joanna Radzieja
- członek, 3) Bartosz Zawadzki - członek,
wydaje opinię pozytywną z uwagami
o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Udanin w 2013 roku.
Uzasadnienie
Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (o
symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. oraz w przedłożonym
11 marca 2013 r. przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Udanin w 2013 roku.
Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin w
2013 roku, Skład Orzekający stwierdza, co następuje:
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych, wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał i zarządzeń organów Gminy.
2. W następstwie realizacji w 2013 roku dochodów w wysokości 18.038.171,75 zł (97,94% planu) w
tym dochodów majątkowych w kwocie 1.548.166,73 zł (87,75% planu) i wydatków budżetowych
w kwocie 17.679.643,49 zł (95,26% planu), w tym wydatków majątkowych w kwocie 2.786.721,11
zł (95,35% planu), budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie w kwocie 358.528,26 zł, przy
planowanym deficycie w wysokości 141.069,39 zł.
3. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest
wielkością dodatnią i wynosi 1.597.082,64 zł, przy planowanej dodatniej jego wysokości w
kwocie 1.017.295,61 zł. Jest to zgodne z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
4. W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie
stwierdzono wydatkowania środków bez planu bądź z jego przekroczeniem.
5. Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała zadłużenie w wysokości 6.323.339,00 zł (po
zastosowaniu wyłączeń ustawowych 6.170.900 zł), co w stosunku do wykonanych dochodów
stanowi 35,06% (po zastosowaniu wyłączeń ustawowych 34,21%). Zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły. Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów mieści się w granicach określonych art.
170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. w 60% tych dochodów).
Na obsługę długu wydatkowano kwotę 5.887.697,89 zł, co stanowi 31,97% planowanych
dochodów, a po zastosowaniu wyłączeń ustawowych (w kwocie 1.262.614,26 zł) 25,11% tych
dochodów, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokości tego wskaźnika określonej w art. 169 ust.
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na poziomie 15% planowanych na
dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Przekroczenie wskaźnika
spłaty długu (15%) spowodowane było "spłatą w 2013 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w celu poprawy możliwości finansowych Gminy w kolejnych latach" (s. 20 sprawozdania).
Powołane powyżej przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
obowiązywały w latach 2011-2013 na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.
W sprawozdaniu w sposób syntetyczny przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków
budżetowych w 2013 roku. Wraz z ww. sprawozdaniem przedstawiono "Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie za 2013 rok", z którego wynika, że instytucja
posiadała na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 862,48 zł. Skład
Orzekający zwraca uwagę, że wg sprawozdania Rb-Z samorządowej instytucji kultury o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonym na koniec IV kwartału
stan zobowiązań wymagalnych wynosi "0". Wraz ze sprawozdaniem przedłożono również informację
o stanie mienia gminy.
Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków
publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb) oraz sprawozdania przedłożonego przez Wójta
Gminy Udanin pozytywnie z uwagami zaopiniował sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w
2013 roku, wskazując jednocześnie, że ocena realizacji budżetu pod względem celowości i
gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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