
Uchwata Nr Ra. 112.2015 

Sktadu OrzekajC)cego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 8 kwietnia 2015 r 


w sprawie: opmll 0 przedtoionym przez W6jta Gminy Kazan6w sprawozdaniu z wykonania 
budietu za rok 2014. 

Na podstawie art. 13 pkt. 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pazdzi~~nika 199.2 r.o regionalnych izbach 
obrachunkowych ( Oz. U. z 2012 r, poz.l113, z p6zn.zm.) , art.267 u~~. 3 ustawy 0' finansach publicznych 
z 27 sierpnia 2009 r (Oz. U. z 2013 r, poz. 885, z p6zn.zm.),Sktad Orzekajqcy Reglonalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie - Zespot w Radomiu: 

Przewodniczqca: Alina Siara 
Cztonkowie: Witold Kaczkowski 

Janina Filipowicz 
uchwala co nast«:puje : 

§ 1. 

Przedtozone przez .W6jta Gminy Kazan6w sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2014 
opiniuje pozytywnie. 

§2. 
Uzasadnienie stanowi integraln~ czt:sc uchwaty. 

§ 3. 
1. 	 Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych 

przystuguje odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem 
Zespotu w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej dort:czenia. 

2. 	 Sprawozdanie podlega ogtoszeniu zgodnie z art.13, pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r oogtaszaniu 
akt6w prawnych i niekt6rych innych akt6w prawnych ( Oz.U. z 2011 r, poz.l172, z pMn.zm.). 

U~iilsadnienie: 

W dniu 27 marca 2015 r do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6t w Radomiu 
zgodnie z wymogami okreslonymi wart. 267 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych wptynE:to Zarz~dzenie 

W6jta Nr !41:Qnia 26 marca 2015 r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budietu 
Gminy za 2014 rok. 

Skfad Orzekaj~cy opiniuj~c powyisze sprawozdanie dokonaf jego analizy, pod k~tem zachowania 
szczeg6fowosci, zgodnoSci z przedfoionymi sprawozdaniami statystycznymi, kompletnosci i zgodnosci 
z prawem przedstawionego wykonania budietu , stwierdzaj~c co nastE:puje: 

Sprawozdanie przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. W cZE:sci opisowej om6wiono 
wykonanie budietu. W tabelach do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczeg61nych 
dochod6w i wydatk6w w petnej szczeg6towosci klasyfikacji budietowej, spetniaj~c wym6g okreslony 
wart. 267, ust.1 pkt.1 ustawy 0 finansach publicznych. Oochody i wydatki ujE:to zgodnie z klasyfikacj~ 
.t:llJQ~'l:9~sI.!SJ~101'l~ w rozporz~dzeniu Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r ( Oz. U. z 2014 r, poz. 1053, 
z pMn. zm). 

Poszczeg61ne pozycje planu dochod6w i wydatk6w ujE:te w sprawozdaniu i sprawozdaniach 
budietowych zgodne s~ z przedtoionymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwatami budietowymi 
i zarz~dzeniami. Nie stwierdzono rozbieinosci w tym zakresie. 

Uchwalony przez Radt: budiet po uwzglE:dnieniu zmian wprowadzonych w ci~gu roku przewidywat 
dochody na 2014 rok w wysokosci 14 706 385 zt, natomiast wydatki w wysokosci 15 333 296 zt. Z analizy 
sprawozdan wynika , ii prognozowane dochody zrealizowano w wysokosci 14 375 120 zt, co stanowi 
ok.97,7% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2013 rook. 0,7 %. Oochody biei~ce wykonano 



Wydatki wykonano w kwocie 14823 784 zt tj. ok.96,7 % planu oraz ok. 8,4% powyzej poziomu roku 
ubiegtego. W strukturze wydatk6w dominowaty wydatki biezttce. rch udziat ksztaftowat si~ na poziomie 
ok. 90,3% og61nej kwoty wykonanych wydatk6w. Wydatki majqtkowe zostaty wykonane w wysokosci 
1431243 zt tj. wok. 98,3 % uchwalonego planu i stanowity ok. 9,7 % wydatk6w og6tem. W cz~sci opisowej 
odniesiono si~ do odchylen w realizacji planu wydatk6w. Om6wioQo r6wniei zadanIfu kt6re realizowane 
byty w ramach utworzonego funduszu soteckiego, jak r6wniez za1Jania, na kt6re przekazano z budietu 
dotacje celowe i podmiotowe. 
Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym odniesiono si~ 
do realizaeji zadail tnwestyeyjftych jak r6wflie-z -zadan wsp&tflnansowanyeh ze srodk6w z U£ oraz do stopnia 
zaawansowania realizacji program6w wieloletnich. 
Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie wykazanych w sprawozdaniu zr6def dochOd6w 
i przeznaczenia wydatk6w na zadania wfasne, w tym na realizacj~ zadan obligatoryjnych i zadania zlecone. 

W sprawozdaniu om6wiono realizacj~ dochod6w i wydatk6w zwittzanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. Za rok 2014 dochody z tytufu optat za gospodarowanie odpadami wyniosty 
171 612 zf, kt6re w petni wydatkowano na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. 
Om6wiono r6wniez dochody i wydatki zwittzane z ochronq srodowiska, przeciwdziafaniem alkoholizmowi 
i narkomanii. Dochody uzyskane z powyiszych tytut6w zostaty wykorzystane na powyzsze zadania. W cz~sci 
opisowej sprawozdania wyjasniono, ie srodki niewykorzystane na przeciwdziatanie alkoholizmowi 
i narkomanii majtt bye przeznaczone na realizacjfi tych zadan w 2015 roku. 

W wyniku analizy sprawozdan na koniec roku 2014 nie stwierdzono zaciqgnificia zobowiqzan ponad 
plan wydatk6w. Natomiast zaciqgnifite zobowittzania niewymagalne, kt6re wystqpity na koniec roku 
mieszczq sifi w grahicach upowainienia. 

Wykonane dochody biezttce przewyzszajq wydatki biezttce, co oznacza, ii zachowana zostata relacja 
okreslona wart. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

--Ni-konlec 2014 r planowano deficyt budzetowy w kwocie 626 910 zt . W wyniku realizacji budietu 
Gmina osittgn~ta deficyt budzetowy w kwocie 448 664 zt, kt6ry zostat sfinansowany pozyczkami. 

Stan zadtuzenia Gminy na koniec 2014 roku wg tytuf6w dtuznych wyni6sf 1 295 222 zt i stanowi 
ok. 9% wykonanych dochod6w. Na pOWYZSZq kwotfi sktadajq si~ zobowiqzania z tytufu zaciqgni~tych 
pozyczek i kredytu. 

Wykonane na rok 2014 obcittzenie budietu wydatkami na obsfug~ dtugu i rozchodami na jego 
sptat~ ksztaftuje si~ ponizej maksymalnego dopuszczalnego wskaznika ustalonego zgodnie z art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach publicznych. 

Sktad Orzekajqcy RIO Zesp6t w Radomiu, biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia, a takie wyjasnienia 
zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak w sentencji uchwaty. 




