REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH
Uchwała Nr 631V20 18
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 25.04.2018 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Suchedni ów za 2017 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący - Ewa Midura
Członkowie

- Wojciech Czerw
- Zbigniew Rękas

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach

obrachunkowych

(tekst

jedno

Dz.

U.

2016

poz.

561),

po

zbadaniu

w

dniu

25.04.2018 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2017 rok
postanawia
zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z infornlacją o stanie mienia komunalnego
Uzasadnienie
Przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedni ów sprawozdania za 2017 rok obejmują:
_ sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 16 stycznia

2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Oz.U. z 2016 poz. 1015 t.j.) oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 4 marca 20 lOr.

w sprawie sprawozdań jednostek

sektora finansów

publicznych w zakresie operacji finansowych (tekstjedn. OZ.U. z 2014 r. poz. 1773) a także
_ sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2017 rok sporządzone na podstawie
art. 267 ust. l pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Oz.U. z 2017
r. poz. 2077 t.j.), do którego załączono informację o stanie mienia komunalnego
31.12.2017 r.
W wyniku analizy porównawczej
stwierdzono
obowiązującą

ich wzajemną

danych zawartych w wymienionych

zgodność,

w tym zgodność

klasyfikacją budżetową. Sprawozdanie

rachunkową

wg stanu na

wyżej sprawozdaniach
a także

zgodność

z

z wykonania budżetu za 2017 rok zostało

sporządzone przez właściwy organ i przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z
zachowaniem wymaganego terminu. Wykazane w nim wielkości zgodne są z przedłożoną uchwałą
budżetową i jej zmianami dokonanymi w roku budżetowym przez organy Gminy. Stwierdza się, że
sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok uwzględnia wymogi określone wart.
publicznych.

Zakres

informacji

269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

o stanie mienia

komunalnego

załączonej

do sprawozdania

z wykonania budżetu - zdaniem Składu Orzekającego odpowiada art. 267 ust. I pkt. 3 ustawy o
finansach publicznych.

Ponadto na podstawie analizowanych w/w sprawozdań Skład Orzekający stwierdził, że:
l. Zaplanowane na 2017 rok dochody budżetu Gminy Suchedni ów w kwocie 40.166.465,31

zł

zrealizowano w kwocie 39.192.593,69 zł to jest w 97,57% w stosunku do dochodów planowanych.
Dochody majątkowe Gminy zrealizowano w kwocie 1.308.017,42 zł (109,21 %). Dochody bieżące
wykonano w wysokości 37.884.576,27 zł (97,21 % w stosunku do planu). Zaległości podatkowe
wg sprawozdania

Rb-27S stanowią ogółem kwotę 1.969.774,51 zł i wzrosły w stosunku do

analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 277.693,51 zł.
2. Plan wydatków

budżetowych

wykonano

w kwocie 40.319.845,28

zł na plan wydatków

41. 781.465,3 I zł to jest w 96,50 % w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe
wykonane zostały w kwocie 3.440.159,75

zł. Realizacja planowanych

"''Ydatków majątkowych

wyniosła 95,18% a wydatków bieżących 96,62%. Wydatki majątkowe stanowiły 8,53% wykonania
wydatków ogółem. Skład Orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż
wykonane dochody bieżące zgodnie z art. 242 ust. 2 w/w ustawy o finansach publicznych.
wyniku analizy porównawczej
Miejskiej

oraz Zarządzeń

wydatków

budżetowych.

wykonania wydatków i ich planu wynikającego

Burmistrza
Wskazuje

nie stwierdzono
to

na

przekroczeń

dokonywanie

z uchwał Rady

planowanych

wydatków

W

wielkości

budżetowych

zgodnie

z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2017 roku stanowi deficyt
budżetu w kwocie

1.127.251,59

zł przy planowanym

deficycie w wysokości

1.615.000 zł.

Przychody z wolnych środków wykonano w kwocie 2.719.759,33 zł to jest w 108,14%. Rozchody
przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 900.000 zł (100 % w stosunku
do planu).
4. Zobowiązania

Gminy Suchedniów według tytułów dłużnych na koniec 2017 roku, zgodnie ze

sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 12.950.000 zł i stanowią je zobowiązania z tytułu kredytów i
pożyczek

długoterminowych.

Dług Gminy zmalał w stosunku do analogicznego

okresu roku

ubiegłego o kwotę 900.000 zł (wykonane rozchody). Nie występują zobowiązania wymagalne.
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Burmistrzowi Miasta

i Gminy Suchedniów przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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