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W zalrqczeniu przekazujq uchwalq Yr Pl. 132.20 15 Skladu Orzekajqcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 201 5 roltu
w celu sluzbowego wykorzystania.

CZLONEK KOLEGIUM

Zatqczniki:
Uchwala Nr PI. 132.20 15
wraz z uzasadnieniem
plik kart 2, str.3
Otrzyrnujq:
1 x Adresat
1 x a/a

Uchwaga nr Pt.132.2015
SKLADU ORZEKAJqCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 10 kwietnia 2015r.
w sprawie wydania opinii o przedloionych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Gr6jec sprawozdaniach z wykonania budietu za 2014 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7paidziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012r.
Dz. U poz.1113, z pdin. zm.) Sklad Orzekujqcy Regionalnej Izby Obvachunlcowej
w Warszawie Zesp6l w Piocku:

Przewodniczqca
Czionkowie:

- Agnieszka Malkowska
- Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak

uchwala co nastgpuje:
61
W wyniku analizy przedlozonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gr6jec
sprawozdan z wykonania budzetu za 2014 rok wydaje opinig pozytywnq.

p2
Od uchwaly stuzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaty.
UZASADNIENIE

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61
w Plocku analizujqc sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Grbjec za
2014 rok, przedlozone przez Burmistrza Gminy i Miasta Grbjec w dniu 27 marca
20 15 r. oraz sprawozdawczoSC budzetowq rocznq za 20 14r., sprawozdania
kwartalne ustalil, co nastqpuje:
1. Uchwalony przez Radq Miejskq budzet, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidywal realizacjq dochodow ogokem w wysokoici 70.786.322,89 zl.
Dochody wykonano w kwocie 71.313.102,26 zl, co stanowi 100,74 % planu.
Z tego:
dochody biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 68.265.100,48 zl na
plan 66.434.816,41 zl, tj. w 102,76 %,
dochody majqtkowe zrealizowanc zostaly w kwocie 3.048.001,78 zl na
plan 4.351.506,48 zl, tj. w 70,04 '10.

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 41.081.963,61 zl, co
stanowi 57,61 % wykonanych dochodow ogolem.
3. Skutki obnizenia gornych stawek podatkbw, udzielonych ulg i zwolnien oraz
skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzen zalegloici podatkowych
i odroczenia terminu platnoici - na podstawie sprawozdania Rb - PDP z
wykonania dochodow podatkowych wynosily 5.172.726,53 zl i stanowily 12,59
% wykonanych podstawowych dochodom podatkowych.
4. Stan zalegloici netto na 3 1.12.2014r. wg sprawozdania z wykonania planu
dochodow wynosil og6lem 4.562.835,9 1 zl, t-j. 6,40 % wykonanych dochod6w
ogolem, natomiast nadplaty wynosily 67.972,96 zl, tj. 0,10 % wykonanych
dochodow ogolem.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie naleznoici oraz wybranych aktywow
finansowych stwierdzono, iz na dzieri 3 1.12.2014r. kwota wymagalnych
naleznoici wynosila 6.041.098,81 zl, z tego z tytulu dostaw towarow i ushg 1.540.128,54 zl.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-7, o stanit: zobowiqzan wedlug tytutow dluznych
oraz gwarancji i porqczen ustalono, ze na dzien 3 1.12.2014r. Gmina posiada
zobowiqzania w wysokoici 22.328.990,Ofl zl. Powyzsze zobowiqzania dotyczq:
- zaciqgniqtych pozyczek dlugoterminowych w kwocie 3.878.990,OO zl,

- wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.450.000,00~1
i stanowiq 31,31 % wykonanych dochod6w ogolem.
7. Uchwalony przez Radq budzet, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidywal realizacjq wydatkow w wysokoici 80.462.676,89 zl. Wydatki
zrealizowano w kwocie 75.617.747,45 z4: co stanowi 93,97 % planu, z tego:
wydatki biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 60.519.745,32 zl na plan
63.930.814,39 zl, tj. w 94,66 %,
wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 15.098.002,13 zl na
plan 16.531.862,50 zl, tj. w 91,32 %.
8. Rok sprawozdawczy zamknql siq deficytem budzetowym w wysokoici
4.304.645,19 zl na planowany deficyt w kwocie 9.676.354,OO zl.

9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatkow budzetowych oraz
nie wystqpily zobowiqzania wymagalne, kt6re lqcznie z poniesionymi
wydatkami przekraczatyby plan wydatkow.
10. Wykonane wydatki biezqce na koniec roku budzetowego nie sq wyzsze od
wykonanych dochodow biezqcych, co oznacza, ze zachowany zostal wym6g
okreilony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

11. Sprawozdanie zawiera wykaz oiwiatowych
posiadajqcych wydzielone rachunki dochodow.

jednostek

budzetowych

12. Do sprawozdania opisowego z wykonania budzetu za 2014 rok dolqczono
informacjq o stanie mienia Gminy Grojec.
Majqc na wzglqdzie powyzsze wydano opinie jak w sentencji uchwaly.

