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SlrładuOrzekające*"T".*#ł1T?#t3łóilT"u"wejweWrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonymprzez Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec sprawozdaniu z

wykonania bud:żetu gminy Węgliniec za20t4 rok

Na podstawie art' 19 ust.2 w zvłiązku z art. 1'3 pkt 5 ustawy z dnia 7 paździemka 199Ż roku o
regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 201,2 t., poz. 1113 z późn. zrn.) oraz zarządzetia nr
IllŻPrezesa Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego Ż012roku w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, zę zmianami Skład onekający
Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Elzbieta Piekarska - Przewodnicząca'
Ewelina Kruk-Florkowska _ Członek, Dorota Pietzykowska - Członek
wydaje opinię pozyĘwną
o przedłożonym ptzez Burr'ristrza Miasta

Gminy Węgliniec za2014 rak.

i Gminy Węgliniec

sprawozdaniu

z wykcnania budżetu

Uzasadnienie
Stosownie do przepisów aft. Ż67 ust.l pkt I oraz ust.3 ustawy z dnlaŻ7 sierprua 2009 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r poz. 885 z późn. Zm.) - dalej ufp, wójt gminy @urmistrz,
prezydent) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia
radzte gminy otaz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdatie roczne z wykonania budżetu
gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamk'nięć rachunków budżetu
gminy, w szczegółowości nie mniejszej, ruŻ w uchwale budżetowej.
Skład orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie anallzy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania
(Rb), sporządzonych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz w pzedłoŻonym 27
marca 2015 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy Węgliniec zaŻ0l4 rok.

Dokonując, pod względem formalno -prawnym' badania przedłożonych Regionalnej lzbie
obrachunkowej we Wrocławiu _7-espół w Jeleniej Górze sprawqzdań z wykonania budżetu gminy
za2014 rok, stanowiących podstawę dokonania ana7lzy Skład orzekający stwierdziłich zgodnośó z
wymogami określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów:
- z dnla 1'6 stycznta 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z Ż0l4 r., poz.
11

19),

z

dnta 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz. U. 22014 roku, poz. 1767),
- z dltla 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródełzagralicznych (Dz.U. z 2014 roku,

-

poz. 1053, zpóźn. zm.).
Dokonując, pod względem merytorycznym, badania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
Ż0I4rok Skład orzekający stwierdza, że:
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w Sprawozdaniu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy.
Ż' Plany i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi ptzez Ministra Finansów.
3. Dane liczbowe prezentowane radzie miejskiej przez burmisffza w sprawozdaniu z reaTtzacji
budżetu za 2014 rok są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania procesów gromadzenia środków
publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb) przedłożonymiregionalnej izbie
obrachunkowej.

4. Dochody budżetowe ogółem zrea7lzowano w wysokoŚci Ż6.9ŻI.606,Ż7 zł co w stosunku do
zaplanowanych wielkości wynosi 103,68%o, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie
25.6Ż2.086,30 zł, co stanowi 1'0Ż,64%o, a dochody majątkowe w wysokości I.Ż99.519,97 zł, co
stanowi l29,60vo wielkości planowanej. Wykonanie wpływów z poszczególnych Źródeł zostało w

Ż

i opłat,
zwolnień w

sprawozdaniu omówione. Przedstawiono stan zaległościwobec budżetu z tytułu podatków

skutki obniżenia gómych stawek podatkowych, udzielonych przez gminę ulg

i

podatkach oraz skutki umorzenia zaległościpodatkowych.
5. Wydatki zreahzowano w wysokościŻ7.194.448,4Ż zł, co w stosunku do planu stanowi 96,65va,
w tym wydatki bieŻące wykonano w kwocie 23.080.45l,52 zł, co stanowi 96,70vo, a wydatki
majątkowe w kwocie 4.113.996,90 zł, co stanowi 96,35vo wielkości planowanej. W sprawozdaniu

omówiono realizację wydatków bieŻących oraz wydatków inwestycyjnych

w odniesieniu

do

poszczegó|nych zadafi.
W wyniku anaItzy sprawozdań ,,Rb-27S o dochodach budżetowych" oraz,,Rb-28S o wydatkach
budżetowych'' stwierdz ono, Że:
- opłaty za wydane zezutoletia na sprzedaŻ napojów alkoholowych określone w ustawie z drua 26
6.

paŻdziemika l98Ż roku o wychowaniu w tszeźwościi ptzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z
ż01Ż r, poz. 1356 z późn. zm.) zaplanowane w kwocie 110.000 zl zrealtzowano w wysokości
11.494,17 zł, co stanowi l01,36vo planu;
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wyniosĘ 103.86I,62 zł, co stanowi99,62va planu;
- wydatki zvłiązane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosĘ 5.744,81' zł, co stanowi
100vo p|anu: w Sprawozdaniu omówiono reatzację zadań z gminnego progrźrmu profilaktyki i
przeciw działania alkoholizmowi otaz zw alczania narkomanii;
- dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie tŻ.'I39,Ż6 zł zostaĘ
przeznaczone na finansowanie zaóa(l związanych z ochroną środowiska.
7. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego atakże wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.
ŻŻ3 ust.luĘ oraz wydatków nimi finansowanych.
8' W wyniku reallzacji dochodów i wydatków budżetu gminy za2al4 rok powstał deficyt w kwocie
Ż7Ż.84Ż,14 zł, przy planowanym w wysokości Ż.170.834 zł. Gmjna w 2014 roku zaciągnęła
kredyty dfugoterminowe i pożyczŁj w kwocie 2.600.000 zł otaz dokonała spłaty rat poŻyczek i
kredytów dfugoterminowych w łącznej kwocie 1.113.570 zł. Łączna wartośćzobowiąza(t z tytufu
poŻyczek i kredytów dfugoterminowych na dzieil 31 grudnia 2014 roku wynosiła 9.3I8.8M zł.
Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Relacja łącznej kwoty długu, według stanu na 31
grudnia 2014 roku, do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowiła 34,6lvo.
9. Wynik operacyjny budżetu za Ż0l4 rok, stanowiący róŻńcę pomiędzy dochodami bieżącymi i
wydatkami bieżącymijest wielkościądodatnią i wynosi Ż.541.634,78 zł. oznaczato, że zachowany
został wymóg określony przepisami att. 24Ż ust. ufp, w myślktórych na koniec roku budżetowego
wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyŻsze, niż wykonano dochody bieżące powiększone o
nadwyżkę budżetową z lat ubiegĘch i wolne środki. Wykonana za 2014 rok relacja dochodów
bieżących powiększonych o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o któĘ mowa w art. Ż43 lfp, wyniosła 1'0,Ż5va. i jest
wyższa od relacji planowanej, która wynosIła 5,06vo. oznacza to' że dopuszcza|ny wskaźnik spłaty
zobowtązań w latach nastęnych, o którym mowa w art.243 ufp ulegnie zwiększeniu.
Biorąc porl uwagę przedslarvione wyżej eikoliczności' Skład orzekający postanowił wydać
pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za Ż0l4 rok.
Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatkowania środków budżetowych pod kątem celowości i
gospodarności należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
od niniejszej uchwaĘ przysfuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.
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