
Uchwala Nr Ci.143.2015 

SKLADU ORZEKAJ1\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 


wWARSZAWIE 

z dnia 29 kwietnia 2015r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedloionym przez Wojta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z 
wykonania budietu za 2014 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1113 z pain.zm.) w zwi,!zku z art. 267 -271 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 885 z p6in. 
zm.) Sklad Orzekaj'!cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodnicz~cy: Jan RUDOWSKI 
Czlonkowie: Krzysztof POLENS 

Renata SOKOLNICKA 

uchwala, co nast~puje: 

§1 

Wydaje opini~ pozytywn~ 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu 
z wykonania budzetu za 2014 rok. 

§2 

Uchwala zostala podjytajednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekaj,!cy przyj,!l kryteria, ktare stanowi,! podstawy wydania opinii pozytywnej w 
zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu gminy tj. 

zachowanie r6wnowagi budZetowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w rozchod6w), w tym 

niezaistnienie: 

a) przekroczenia planowanych wydatk6w, 

b) nieuzasadnionych znacznych rozbiemosci pomiydzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem dochod6w 


(przychod6w), 
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt duzego przekroczenia tego planu, 
d) rozbieznosci miydzy zaangazowaniem a planem; 
e) niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych w zakresie wykonania budzetu 

bie4cego, 
f) przekroczenia okreslonych przez organ stanowi!\cy limit6w i upowtinien do zaci!\gania zobowi!\zan, 
brak nieprawidlowosci formalnych i prawnych, w tym: 
a) niezgodnosci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania, 

b) 	 niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalami budzetowymi i uchwalami zmieniaj!\cymi 
budzet, 

c) 	 niezgodnosci danych dotycz!\cych subwencji na 2014 rok wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2014r. 
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budzetowych, 

d) 	 ra4cego nieprzestrzegania klasyfikacji budzetowej okreslonej Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w, 
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e) 	 zwi~zanych z realizacj~ planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w nim 
finansowanych, 

f) 	 zwi~nych z realizacj~ planu przychod6w i koszt6w samor~dowych zaklad6w budzetowych, 

g) 	 nieterminowego przekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sklad Orzekaj~cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, bior~c pod 
uwagy ponadto informacje wynikaj~ce ze sprawozdan budzetowych (Rb) i przedlozonego 
sprawozdania finansowego oraz dane wynikaj~ce z informacji 0 stanie mienia Gminy. 
W swietle powyzszych kryteri6w i przyjytego zakresu badania analiza sprawozdania z 
wykonania budzetu za 2014 rok wykazala, co nastypuje: 

I. 	 Zawartosc i szczeg61owosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte wart. 267 ust. 1 pkt 
1 i art. 269 ustawy 0 finansach publicznych. Zachowana zostala przy tym korelacja 
danych zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania budzetu oraz z informacjq 0 

stanie mienia. 

2. 	 Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal 
realizacjy dochod6w w wysokosci 15.894.741,25 zl. Dochody Gminy zrealizowano w 
kwocie 15.189.579,47 zl, co stanowi 95,56 % planu. 
a) dochody bie1:qce zrealizowane zostaly w kwocie 13.970.842,26 zl, co stanowi 

97.25 % planu; 
b) 	 dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 1.218.737,21 zl, co stanowi 

79,72 % planu. 

3. 	 W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja 
okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem 
ustawowe wymogi dotyczqce maksymalnego wskainika splaty zadluzenia, t.j. kwota z 
lewej strony wzoru wskainikajest mniejsza od kwoty wynikajqcej z prawej strony. 

4. 	 Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozlozen na raty, odroczen, umorzen, obnizenia g6rnych 
stawek podatk6w w kwocie 1.001.917,31 zl, co stanowi 27,22% wykonanych 
podstawowych dochod6w podatkowych. 

5. 	 Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal 
realizacjy wydatk6w w wysokosci 17.794.741,25 zl. Wydatki og61em zrealizowano w 
kwocie 16.364.478,42 zl, co stanowi 91,96 % planu, z tego: 

a) 	 wydatki biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 13.425.941,66 zl, co stanowi 
93,81 % planu; 

b) wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 2.938.536,76 zl, co stanowi 
84,38 % planu. 

6. 	 zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach pUblicznych 
gdyz wykonane wydatki biezqce nie Sq wyzsze niz wykonane dochody biezqce 

7. 	 Wynik budzetu za rok 2014 zamknql siy deficytem w kwocie 1.174.898,95 zl, na 
planowany deficyt w kwocie 1.900.000 zl. 
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8. 	 W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

9. 	 Sprawozdania zlozono w terminie. 

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zostaly zobowi~jzania niewymagalne w wysokosci 
477.978,66 zl, kt6re hjcznie z wykonanymi wydatkami przekraczajq plan wydatk6w. 
Zobowiqzania te wynikajq z tytulu wynagrodzen i uposazen oraz obligatoryjnych wplat platnika 
(skladki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do zobowiqzan z powyzszych 
tytu16w nalezy stwierdzic, ze wynikajq one z mocy prawa. 

Wskazuje siy na niepelne wykonanie dochod6w maj~tkowych, plan wynosi 1.528.712,41 zl, zas 
wykonanie 1.218.737,21 zl, co stanowi 79,72 %. Z wyjasnien W6jta wynika, ze w 2014 roku 
gmina nie wykonala dochod6w maj~tkowych, poniewaZ nie dokonano zaplanowanej sprzedazy 
dzialek, kt6ra zostala przeniesiona na 2015 rok. Termin rozliczenia dofinansowania zadania pn.: 
"Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strazackiej na Wiejski Osrodek Kultury" przesuniyty 
zostal na 20 IS rok. 

Wskazuje siy na niepelne wykonanie wydatk6w maj~tkowych, plan wynosi 3.482.551,36 zl, zas 
wykonanie 2.938.536,76 zl, co stanowi 84,38 %. Z analizy sprawozdan wynika, ze czysc zadan 
zostala przeniesiona na 2015 rok . 

Zwraca siy uwagy, ze na czysciowe pokrycie wystypuj~cego deficytu oraz na splaty kredytu i 
pozyczki zostaly uruchomione niezaplanowane wolne srodki, co bylo wynikiem niezaci~gniycia 
kredytu w zaplanowanej wysokosci w zwi~zku z posiadanymi wolnymi srodkami. Sytuacjy ty 
nalezalo uwzglydnic poprzez zmiany uchwaly budzetowej w koncu roku budzetowego. 

Bior~c powyzsze pod uwag~ Sklad Orzekaj~cy postanowil jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od dnia doryczenia. 

Przewodniczqcy 
Sk~adu Orzekajqcego 
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