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Uchwala Nr 36/2016 
114 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w osobach: 

Przewodniczący Stanisław Barwnik 
Członkowie 	Wojciech Czerw 

Ireneusz Piasecki 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz U z 2012 r. poz. 1113 ze zm) po 
zbadaniu rocznych sprawozdań  z wykonania budżetu Gminy Bliżym za 2015 rok 

po stanawia 

zaopiniować  pozytywnie z uwagą  w treści opinii przedłożone przez Wójta Gminy Bliżyn 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Uzasadnienie 

Przedłożone przez Wójta Gminy Bliżyn sprawozdania za 2015 rok obejmują  sprawozdania 
sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w 
sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 23 stycznia 2014 r.) oraz sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2015 rok sporządzone na podstawie ast.267 
ust. 1 pkt 1 usta" z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicarych ( Mkst jedn. Dz. U 
z2013 r. poz. 885 ze zm). 

1. Sprawozdania budżetowe spełniają  rvymogi forrnalno prawne wynikające z rozporządzenia 
Ministra Finansów w spawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Wójta z 
wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu 
przedłożenia zgodnie z arb 267 ust. 3 ustawy z dnią  27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. 

Umianowane na poziomie 25024.565,40 zl, dochody zostały wykonana w wysokości 
24.272.668,78 zl. co  stanowi 97,0 Oło. w stosunku do rocznego planu. Według struktury 
dochody własne stanowią  38,3% dochodów ogółem, dotacje 19,3%, a subwencje 42,4%. 
( w tym dochody bieżące 92,4%, a majątkowe 7,6 %) 

Analiza wedhig działów klasyfikacji budżetowej wykażuje,że najwyższe dochody osiąga się  
poprzez następujące działy: '756"-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych od innych 
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki żWią22LELC z ich poborem- 23,9 
% dochodów ogółem, "758NR6rze rozliczenia - 42,9%, ''852"-Pomoc społeczna -16.6%, 
„900"-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -5,2%.. 



Roczny plan dochodów w najwyższym stopniu został  wykonany w następujących działach-
"758"-Różne rozliczenia 100,0 %, "8523-Pomoc spolecz_na 96,4%, "756"-Dochody od osób 
prawnych, od osób lirycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz 'wydatki związane z ich poborem -100,0%, "854"-Edukacyjna opieka wychowawcza 
100,0%, „853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -97,2%, „854"-Edukacyjna 
opieka wychowawcza - 100,0% 

3. Plan wydatków wynosił  24.924.565,40 zł. i nastal wykonany w wysokości 23.750.87127 
zł. tj  951% planu rocznego.. Strukturalnie na wydatki bieżące przeznaczono 90,7 % 
wydatków ogoleni, a na majątkowe 9,3 % 
Najwyższe kwoty zostały wydatkowane poprzez następujące działy klasyfikacji budżetowej 
"801"-Oświata i wychowanie 31,5 % wydatków ogółem, "852"-Pomoc społeczna 22,2 %, 
"750U-Administracja publiczna 15,2 01, „600-Transport i lącZność  2,6%, "900"-Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska- 81%,"926"-Ku1tura fizyczna-6,1%. 

Roczny plan wydatków w najwyższym stopniu został  zrealizowany w następujących działach 
klasyfikacji budżetowej: ''801 -Oświata i wychowanie- 08,6%„ „852"-Pomoc społeczna - 
96,0%, „853"-Pozostak zadania w zakresie polityki społecznej -97,3 %, „92111-Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego -100,0% 

Me stwierdzono przypadku przekroczenia planu wydatków na koniec rola] budżetowego. 

4.Róznica między wykonanymi dochodami budżetowymi , a wydatkami stanowi kwotę  
521.794,51 ni jest nadwyżką  budżetową, 

5. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz poręczeń  i 
gwarancji wyniki', że gmina posiada zobowiązania na kwotę  16.620.000,00 2.1. co w 
stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 67,3%. ( zobowiązań  wymagalnych nie 
stwierdzono) 

Uwaga - w stosunku do osiągniętych dochodów występuje wysokie zadł użenie Gminy. 

W wyniku analizy sprawozdań  budżetowych Rh-27S „ Sprawozdania o przebiegu realizacji 
planu dochodów budżetowych" i Rb-285" „Sprawozdanie o przebiegu realizacji planu 
wydatków budżetowych" Skład Orzekający stwierdził, że dochody z tytułu dotacji na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych j.s.t. ustawami w dziale 
750 -Administracja publiczna rozdziale 75011 rezedy wojewódzkie uzyskane w 2015 roku 
stanowią  kwotę  87.32100 zł. natomiast wydatki wykonane w bn&  cie stanowią  kwotę  
212.680,89 zł. 
Skład Orzekający wskazuje i2 zgodnie z art. 49 ust 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 513 z późn 
zm. Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego 
świadcmnia wyra z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w 
postępowaniu sądowym, w przypadku nie dotrzymania warunku określonego w ust 5 art. 49 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , tzn. gdy jednostka samorządu 
terytorialnego nie otrzymala dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości zapewniającej 



realizacje tych zadań  , gdyż  z przepisów arL 49 ust. I ustawy o dochodach jst flnika że jst 
wykonujaca zadania zlecone z zląesu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację  
tych zadań. 

Z uwagi na po 	-  ustalenia postanawia się  jak na wstępie . 

POUCZENIE 

Od niniejszej opinii służy Wójtowi Gminy prawo wniesienia odwołania do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 
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