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Uchwała Nr IVl84

l201,5

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 23 lcwietnia 20L5 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Sieradz za2014 rok.

Napodstawie art. 13 pkt 5 w związkllzart, 19 ust.2 ustawy zdnia7 pńdzternika|992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z2012 roku, poz.

Itl3 zpóźniejsrymi

zmianami), po rozpomaniuprzedłożonego przęz Wójta Gminy Sieradz sprawozdania z wykonania
bud:żetu

za20l4 rok wraz z informacją o

stanie mienia Gminy, Skład Orzekający Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Łodzi:

1. Barbara Polowcryk

2. GraĘna Ko§
3. Paweł Dobrryński

- przewodnicząca
- członek
- członek
uchwala, co następuje:

Opiniuje się porytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Sieradz za20l4 rok.

uzasadnienie

I

Wójt Gminy Sieradz, dzińając na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dniaZ7 sierpnia2OO9

roku

publicznych (tekst jednolity Dz.|J.

o- finansach

z

2013 roku, poz. 885

zmianami) przedŁożyłRegionalnej lzbię Obrachunkowej

w Łodzi

z

późniejszymi

sprawozdanie roczl7ę

z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok. Opinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający wydał
w oparciu o następujące dokumenty:

1.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za20l4 rok;

2.

Sprawozdania budzetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 t. w sprawie sprawozdawczości budźetowej (Dz.U.

i

rozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia

z

2014 roku, poz.119)

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdń jednostek

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U.

z

2014 roku, poz.

1773);

3. Uchwałę Rady Gminy w Sieradzu w sprawie uchwalenia

z

uchwałami

i

bud:żetu na 2014

rok wraz

zarządzeniami zmieniającymi budzet, które wpłynęłydo Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Łodz|
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Składu Orzel<ającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 23 lcwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniuzwykonania budzetu Gminy Sieradz za2014 rok.

Napodstawie art. 13 pkt 5 w związk;zarl. 19 ust.2 ustawy zdnia7 pńdziernika1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoLity z20I2 roku, poz. II13 zpóźniejszymi
zmianami), po rozpoznaniu przedłożonegoprzez Wójta Gminy Sieradz sprawozdania z wykonania
bud:żetu

za20l4 rok wraz z informacją o

stanie mienia Gminy, Skład Orzekający Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Łodzi:

1. Barbara Polowcryk

2. GraĘna Ko§
3. Paweł Dobrryński

- przewodnicząca
- członek
- członek
uchwala, co następuje:

Opiniuje się porytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz za20l4 rok.

uzasadnienie
Wójt Gminy Sieradz, działając na podstawie art, 267 ust.3 ustawy z dniaŻ7 sierpnia}O09

roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.|J.

z

20t3 roku, poz. 885

zmianami) przedŁożyłRegionalnej lzbię Obrachunkowej

w Łodzi

z

póżniejszymi

sprawozdanie roczne

z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok. Opinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający wydał
w oparciu o następujące dokumenty:

1.

Sprawozdanie opisowe z wykonania buóżetu

2.

Sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzęnia Ministra Finansów z dnia

za20l4 rok;

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.

i

rozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia

z

2014 roku, poz.119)

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdń jednostek

sektora finansów publicznych w zakręsie operacji finansowych (tj. Dz.U.

z

2014 roku, poz.

1773);

3. Uchwałę Rady Gminy w Sieradzu w sprawie uchwalenia

z

uchwałami

i

bud:żetu na 2014

rok wraz

zarządzeniami zmieniającymi budzet, które wpłynęłydo Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Łodzi.

2

Na podstawie analizy

przedłożonych dokumentów,

Skład OrzekająCy

żę sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z
z povrryższych Rozporządzeń Ministra Finansów. Dane w nich

ustalił,

wymogami wynikającYmi
zawarte,

w

zakresie kwot

planowanych, korelują z danymi wynikającymi z uchwały budzetowej po zmtanach, Sprawozdanie

opisowe

z wykonania budzetu zawlera dane liczbowe zgodne z przedłozonymi

sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budzetu ogółem zrealtzowano w wysokości30.608.508,16

zł (96,64Yo

Planu),

zł (96,350ń

Planu),

natomiast wydatki ogółem budzetu w kwocie 31,.267,49I,50 zł (93,47% planu).

Dochody bieżące budzetu wykonano
a

w

wysokości 28.615.878,26

wydatki bieżące w kwocie 26.683.890 ,49 zł (92,580^ planu), Z povłyższego wynika, że na koniec

roku budżetowego 2014 została zachowana zasada, o której mowa w art. 242 ust.2 ustawy

ż7 sierpnta

z dnia

2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bl,eżące są wyższe,

anizęli wykonane wydatki bteżące,

Dochody majątkowe budzetu zrealtzowano w kwocie I.992.629,90 zł, co stanowi 100,920^
planu, a wydatki majątkowe ukształtorł,ałysię na poziomie 4.583.601,0I zł, tj. 99,)IY, zńożonego
planu.

Dług Gminy na koniec 2014 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb- Z (o stanie
zobr_,,wlązań

według tl.trrłów dłużnych oraz polęczeń

i

gwarancji wg stanu na koniec

Iv kwańału

ż0I4 roku) wyniosł 5,683,680,00 zł. Na kwotę długu składają się zobowtązania
zaciągniętych kredytów

i

z

ty'tułu

pożyczek, Na koniec 2014 roku w jednostce nie wystąpiły zobow\ązanua

wymagalne.

Niniejsza opinia opartajest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez jednostkę
dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budzetu. Zatem nie moze

byc uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowościcałokształtugospodarki
finansowej Gminy.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania Środkow
budzetu badanej jednostki w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budzet.
Rady.
Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, należy do właściwości

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale słuzy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej wŁodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

