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orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej wŁodzi

z dńa21 września 201 5 roku.

w sprawie opinii dotyczące.| inlbrmacji o przebiegu wykonarria budzetu Gmirry Sieradz

zalpołrocze 2015 roku.

DziaŁiląc na podstawie art. 13 pkt 4 w zwtązku z at1. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paźdzlenlka

1992 roku o regionalnyclr izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz" 1113

zpoźn.zm.).

Skład Orzekaj ący Re gional n ej Izb.v ObrachuŃowej rł, Ło dzi :

1. Baba:a Polowcąrk

2. GrazynaKos

3. PawdDobrzynski

- przerł,odnic4ga

- cżonek

- członek

uchwala, co następr-rje:

inlbrmację o przebiegu wykonania br-rdzetu Gminy Sieradzopiniuje się pozyĘ.rvnie

zalpóŁrocze 2015 roku.

uzasadnienie

Wójt Gminy Sieradz, wypełniając obowiązek wynikający z art.266 ust.1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o flnansach publicznych (tckst jednolity Dz. lJ. z 2073 roku, poz.885

z poŻniejszymi zmianami), przedłozył Regionalnej Izbie Obrachrrnkowej w Łodzi, Zespołorł,i

Zamiejscowemu w Sieradzu, infbrmację o przebiegu wykonania br,rdzetu Grniny zaI połrocze 2015

roku, infotmację o ksżałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji

przedsięwzięĆ oraz informację o przebiegu wykonania planu finansow.ego instl,tucji kultury.

Powyzsze informacje - co do zasad1, - odpowiadająszczegołowości ustalone.i przez organ stanowiący

rł'uchwale określającej zakres i lbnlę infbrmacji zaI połtocze. podjętcj na podstawie ar1. 266 ust. 2

ustawy o finansach publicznl,ch. Do wyrazenia przcdmiotowej opinii posłuzyły następującc

dokumenty:

- informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Grniny Sięradz zal połrocze 2015 roku;

- infbrmacja o ksżahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji

przedsięwzięć. o których mowa w aft.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

- Sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnta

4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych

rł,zakresie operacji tinansowych (tekst jednolity Dz. IJ. z 2014 roku, poz.1773) oraz
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rozporządzęnla Ministra Finansów z dnta 16 stycznia 2014 roku w sprawie

sprawozdarł,czości budzetowej (Dz. U. z2014 roku, poz.I19 zę zmianami);

- uchw,ała budżetor,va na 2015 rok oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

po zmianach clokonanych w ciągu I połrocza2Ol5 roku.

W oparciu o po\Ąyzsze, Skład Orzekający ustalił, co następuje:

planorł,ane rł,ielkości dochodów i wl,datków oraz ptzychodów i rozchodów budzetu Gmin,v

przedstawione w informacji opisowcj i sprawozdaniach budzetowych są zgodne z krvotami

uchw,alonyni r,v budźecie. Dane zalvafie w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognoz.v

f'inansorł,ej, ,ur,tym o przebiegu realizacji przedsięrvzięć, dotyczące 2015 roku, korelują z danymi

zawaftymi lv inforrnacj i o przebiegu r,rl,konania budzetu zal połrocze 20 1 5 roku.

Plan dochodórr budżetu uchn,alonr,rł,rłl,sokości 32.200.008,13 zł. wykonano na poziomie

1 8.105.3 89.04 zł. co stanou,iło 56.23 % planu, Plan dochodów bieżących wynoszący

31.150.008.13 zł. został zrcalizolvanv rr krvocie 18.019.084.29 zł, tj. 57,85% planu. Dochod1,,

tr-iajątkote na plan 1.050,000.00 zł. rrlkonano \\,rrr-sokości 86.304.75 zł.tj.8.22 %o plarrrr,

\\'ldatki ogołet,tl budźetrr zaplatlorrane rv rrlsokości 3-1.175,1-+2.81 zł. rrr-konane zostałr,

ll- krlocie 16.872.1,+5.96 zł. ti. -ł9.379ó planu. \\'1datki bieżące budzetu zaplanorr-ano lv krvocie

29.39|.442.8l zł. a ich rłl,konanie rł,yniosło 15.846.229.46 zł. tj. 53.9I% planu. Plan wydatków

rna,ja.tkorrr-ch ustalol-lo rr rirsokości 4.784.000.00 zł. a rrrkonanie §-ch ul,datkorr to krvota

|.026216.,i0 zł. tj. ]1.15 9ó planu. Dalsza realizacja rrldatkórr rrlaja3koril,cłr - rr_q infbrrlracji

opisoire.j o przebie_ult rrlkonania budżenr Gn-iinl, zaIpoIrocze - planouana jest lł,Ii połroczLr 2015

roktl. \\'analizo,ulatrvm okresie rrie strrierdzono przekroczenia planow.anych wydatkórł,. ani tez nic

rrl.stąpił1- zoborł,iązania rrymagalne.

Na etapie r.ł,ykonania budzetrr uzl,skano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami

bieżącyrrri w wlrsokości 2.I72.854,83 zł.

Kr,vota długtr Gminy ustalona na podstawie sprawozdania Rb-Z (kwarlalne sprawozdarrie

o stanie zobowiąań r,r,ećlług tl,tułów dłużnych oraz poręczeń i gwaranc.ji) wg stanu

na koniec II kwarlału 2015 roku ukształtowała się na poziomie 5.038.950,00 zł. Na kwotę długu

Gminy składaią się zobowięania z §,tułu zaciągniętych kredyow t pożyczek Dopuszczalny

poziotn spłat tl,ch zobowiązań w dan_vnr roku budżetowym .vq rznacza reguła określona w aft. 243

ustaw1, o 1inansach publicznych, zgoclnic z ktorądla danei icdnostki obliczany jest indyłvidualny

wskaźnik dopuszczalnego obciąźenia budżetu z §tułu spłaty długu, ustalany .iako średnia

arvtnretyczna obliczorra dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów biezących powiększonych o

doclrody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółern
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budZetu. Według danych zawaftych w wieloletnie.j prognozie finansor,ve.j Gminy. wskaznik spłat1,

zadłużeniajednostki w roku 2015 i dalszych latach prognozy spełnia wymogi okeślone w art. 243

ustawy o f-rnansach publicznych.

Niniejsza opinia opafia.icst wyłącznie na wynikach analizy przedłożony,chptzez Wó.ita Gnrin1,

dokumentórv i dotyczy jedynie Ibrmalno - prawnych aspektów, wykonania budzctu. Nie moze być

zŃem uwazana za rownoznaczną i wszechstronną ocenę praw-idłorvości przebiegr_r wykonania

budzetu w i półroczu 2015 roku.

Od opinii rłl'razonej rv niniejszej uchwale służy odwołanic c1o pełnego składu Kolcgiull
Regionalnej Izbv Obrachunkolvej rv Łodzi w ternrinic 14 dni od drria doręczenia uchriałv.


