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VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 14.04.2014 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2013 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

VIII Skład Orzekający Regionalnej łzby 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. z 2012 poz. 1113 z późno zm.), po zbadaniu w dniu
14.04.2014 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2013 rok

postanawia
zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Sobków sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Uzasadnienie
l.Przedłożone przez Wójta Gminy Sobków sprawozdania za 2013 rok obejmują:
_ sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010
r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) i przekazane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010
r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz. U. Nr 43, poz. 247z późno zm.) oraz
_ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, o którym mowa w art. 267 ust. l
pkt l i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2013
r. poz. 885 z późno zm.), do którego załączono informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na

31.12.2013 r.
Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno-rachunkowe wynikające z rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Wójta Gminy Sobków
z wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu
przedłożenia. Dochody i wydatki w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu
przedstawiono zgodnie ze szczegółowością w uchwalonym na 2013 rok budżecie Gminy, co spełnia
wymogi art. 269 pkt l ustawy o finansach publicznych. W sprawozdaniu Wójta z wykonania
budżetu za 2013 r. uwzględniono dyspozycję art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych poprzez
przedstawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Skład
Orzekaj ący stwierdził, że opiniowane sprawozdanie Wójta nie zawiera natomiast przedstawienia
stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Gminę, co zgodnie
z art .. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stanowi element obowiązkowy w/w sprawozdania.



Natomiast zakres informacji o stanie mlema komunalnego - zdaniem Składu Orzekającego -
odpowiada art. 267 ust. I pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Zaplanowane dochody budżetu Gminy Sobków w kwocie 23.929.168,83 zł zrealizowano w
kwocie 23.845.258,61 zł to jest w 99,64% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody
majątkowe Gminy zrealizowano w kwocie 921.101,71 zł na plan tych dochodów w kwocie
1.039.553,72 zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 22.924.156,90 zł. 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. Zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb-27S
stanowią ogółem kwotę 116.109,11 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego o kwotę 50.219,20 zł. .

3. Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie 22.094.588,58 zł to jest w 91,76 % w
stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie
1.918.355,34 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 80,07 % a wydatków
bieżących 93,06%. Wydatki majątkowe stanowiły 8,68% wykonania wydatków ogółem. W wyniku
analizy porównawczej wykonania wydatków i ich planu wynikającego z uchwał Rady Gminy oraz
Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków
budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254

pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2013 roku stanowi
nadwyżkę budżetu w kwocie 1.750.670,03 zł przy planowanym deficycie w wysokości 148,311,47
zł. Przychody z kredytów i pożyczek oraz rozchody przeznaczone na ich spłatę zrealizowano w 100

%.

5. Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na koniec 2013 roku, zgodnie ze sprawozdaniem
Rb-Z wynoszą ogółem 11.251.585,47 zł i stanowią je zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Dług Gminy na koniec roku
budżetowego 2013 wynosi 47,18% w stosunku do dochodów wykonanych, nie przekracza więc
dopuszczalnego poziomu 60% określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych, który to przepis ma zastosowanie do 2013 roku na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

poz. 1241 z późno zm).

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz. U. z
2012 r. poz. 1113 z późno zm.) Wójtowi Gminy Sobków przysługuje prawo wniesienia odwołania
od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izl;'Y-:Gb~acQ.unkowejw Kielcach w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia. :,.:\ -'::>~
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