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Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 26 maja 20t 5 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Żytno z wykonania budżetu

zl Ż0l4 rok

Na podstawie art'l3 pkt 5 w związku z art. |9 ust. 2 ustawy Z dnia

7 paździemlka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity Dz. lJ. z ŻO12 r., poz. 1 l 13 z póżnie1szymi zmianami) po rozpatrzeniu

sprawozdania Gminy Zytno z wykon aniabudżetl za 2014 rok Skład orzekający
Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi:

1. Bogdan Łągwa
2. Paweł Jaśkiewicz
3. WojciechNewereńczuk

- przewodniczący
_ członek
- członęk

uchwala' co następuje:

opiniuje pozytywnie sprawozdanie Gminy Zytno z wykonania budżetu

za 2014 rck z twagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Zgodn|e z obowiązkiem wynikającym z ań. 267 ust.3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolj'Ę Dz' 1I. z 2014 r.

poz' 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy przedłoĘł Regionalnej Izbie

óbrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok.

Skład orzekający rozpatrzył ptzedłożone sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z
za 2014 rok,

wykonania budżetu Gminy Żytno

2. Uchwałę Rady Gminy Żytno w sprawie uchwalenia budżetu

na 2014 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Gminy
dokonującyni Zmian bud]żetu i w budżecie podejmowanymi w roku



budżetowym, które zostĘ przekazane do Regionalnej lzby
obrachunkowej w Łodzi,

3. zał4czoną do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 20|4 rok,
informację o stanie mienia komunalnego.

W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności
formalno rachunkowej oraz zgodności z ptawem' Skład orzekający
stwierdził, że przędłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostĄ
zgodnte z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie
sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane
liczbowe zawańe w części opisowej sprawozdania wynikają - co do zasaĄ _
ze sprawozdań Statystycznych.

Prognozowane dochody Gminy Żytno zostały wykonane
w kwocie 16.l85.6l3,46 Zł - co stanowi 93,32 %o planu ustalonego przez Radę,
wydatki zaś zręalizowano w kwocie l5.1 13.042'01 zł czyli na poziomie 9Ż'36%o

ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości | '07Ż.571',45zł'

Dochody bieżące wykonano w wysokości 15-'139.166'74 z'ł, a wydatkl
bieżące 13.91l.677 ,73 zł co oznacza - żę zachowana została reguła wynikająca
z art.242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr l51, poz. 1'240 z póżn. zm.). Dochody majątkowe zrealizowano
na poziomie 446.446,72 zł (tj.41,0Ż% planu), zaś wydatki majątkowe
w wysokości | .201.364'28 zł (11.86'77%o planu)'

Na podstawie sprawozdania Rb _ Z (o Stąnie zobowiqzań zą okres
od poczqtku roku do dnia 3I grudnia 2014 roku) ustalono, że na koniec okJesu
sprawozdawczego zobowi'ązania Gminy Zytno z tytułu krcdytów i poĘczek
wynoszą 5.909.405,79 zł. Gmina posiada również zobowiązani'a wymagalne
w kwocie |57.103,35zł , co stanowi nan-rszenie art.44 ustaw o finansach
publicznych.

Ponadto Skład orzeka1ący Zwraca uwagę na niskie wykonanie
zaplanowanych dochodów własnych (81'19%)' a zwłaszcza niski wskaźnik
plocentowy wykonania dochodów majątkowych. Ta sytuacja prowadzi do
wniosku, że budżet planowany jest nierealistycznie, a niektóre pozycje i kwoĘ
dochodów mają jedynie na celu zmieszczenie się we wskźniku wynikającym
z art. Ż43 ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza opinia opalta jest wyłącznte na wynikach analizy przedłożonych
przez Wójta Gminy Zytno dokumentów i doĘczy jedynie formalno-prawnych
aspektów wykonywania budżetu. Nie może być za1€m vważar.a
za tównoznaczną z wszechstronrrą oceną prawidłowości przebiegu wykonania
budżetu w loku 2014.



Skład orzekający w podjętej uchwaleSkład orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości
wydatkowania środków budżetu Gminy w zakresie zadń własnych
ani gospodamości wykonujących budżet. ocena w tym zakresie * stosownie
do obowiązujących przepisów _ należy do właściwości Rady.

od opinii wyrźonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust.
2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służry Wójtowi Gminy
odwołanie do pełnego sHadu Kolegium lzby'
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