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UCHWAtr A Nr 07
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Iz
z dnia 10 kwietnia 2015r.

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bud2etu Miasta
Ko6cierryna za 2014 rok wraz z informacj4 o stanie mienia

w

komunalnego i objaSnieniami

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 puhdziernika I992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 20I2r. poz. 1113 z p62n. zm.) po rozpatrzeniu
przedLoilonego przez Burmistrza Miasta KoScierzyna sprawozdania z
wykonania budzetu miasta za20l4 rok;
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

1) ZygmwtBach
2) Marian Kujawski
3) Roman Fandrejewski

-

przewodniczqcy
czlonek
czLonek

o pozytywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza

Miasta

Ko6cierryn z wykonania budZetu miasta za 2014 rok wraz

z

informacj4 o stanie mienia komunalnego i obja5nieniami.

W dniu 20 matca 20I5r. Burmistrz Miasta KoScierzyna przedlo?yl
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdarisku sprawozdanie z wykonania
budzetu Miasta KoScierzyna za 201 4 rok.
Sprawozdanie sklada sig z czgSci opisowej itabelarycznej.

We wstgpnej czgsci sprawozdania opisowego przedstawiono og6lne
dane o budzecie miasta uchwalonym przez Radg Miasta KoScierzyna
uchwal4 Nr LVIII14351L3 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia
budzetu Miasta KoScierzyna na 2014 rok. Nastgpnie om6wiono real\zacjg
planowanych dochod6w budzetu miasta wedlug dzialow i gl6wnych lrodel
ich pozyskania, wraz z przedstawieniem wptyw6w i zalegloici w
por6wnywalnych okresach lat 2012 - 2014. W dalszej czgfici sprawozdania
opisowego przedstawiono realizacjg planowanych wydatk6w budzetowych
wedlug dzialow klasyfikacji budzetowej, ze szczeg6lowym om6wieniem:
wydatkow oSwiaty oraz zadah z zalcresu pomocy spolecznej. Ponadto w

ujgciu graficznym przedstawiono strukturg wykonanych dochod6w i
wydatk6w budzetowych.
Nastgpnie w postaci zestawieri tabelarycznych przedstawiono (w pelnej
szczeg6lowo Sci klasyfi kacj i budZetowej ) dane doty czqce;
- realizacji dochod6w i wydatk6w budzetowych,
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- wydatk6w plac6wek o6wiatowych
-

-

(z podzialem na poszczeg6lne jednostki

oSwiatowe),
wydatk6w zwryzanych z ochronq zdrowia i opieki spotecznej,
wydatk6w zwiqzanych z kulturq fizycznq i sportem,
realizacjr zadal zleconych z za\<resu administracji rz4dowej,
realizacji przychod6w i rozchod6w budzetu miasta,

zobowiqzan

z tytulu

zaciqgnigtych kredyt6w, po|yczek oraz

wyemitowanych obligacj i,
- real\zacji wydatk6w maj4tkowych orczLr6del ich finansowania,
- realizacji Srodkow na rachunku dochod6w wlasnych.
Ponadto sprawozdanie z wykonania budzetu zawiera: sprawozdante z
wykonania planu finansowego instytucji kultury za 20I4r., wykaz mienia
Gminy Miejskiej KoScierzyna araz informacjg o posiadanych udzialach
Gminy Miejskiej Ko6cierzyna w sp6lkach prawa handlowego wg stanu na
dz\eh 31 grudnia2}l4r.
trnformacja o stanie mienia komunalnego Miasta KoScierzyna zawiera
dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. pkt 3 ww" r.rstawy o
finansach publicznych"

I

Badajqc pod wzglgdem formalno-prawnym sprawozdania

o

dochodach i wydatkach budzetowych, nadwyzce/deficycie jednostki
samorz4du terytorialnego, o stanie zobowiqzari wedlug tytutow dluznych
oruz gwarancji i porgczeri, jak r6wniez o dotacjach i wydatkachzwiqzanychz
wykonywanie_m Zgdan adminislracii rz4dowej zleconych gminom sklad
orzekajqcy stwierdza, 2e zosla\ one sporz4dzone zgodnie z wynnogami
Rozporz1dzenia Ministra Finans6w w sprawie zasad i termin6w sporuqdzania
sprawozdawczod ci budzetowej

-

-

.

Na podstawie przedlohonych sprawozdari Sktad Orzekajqcy ustalil, ze:
prognozowane dochody miasta og6lem w wysokoSci 8I"279"558 zt
wykonano w kwooie 78.069.208,13 21, tj. * 96,10A planu, w tym;
dochody btehqoe w wysokoSoi 65,502,786,40 zl (98,1%) araz dochody
maj4tkowe w wysokodci 12.566"42I,73 zl (86,6yo),
planowane wydatki og6lem w wysokoSci 80.328.389 z.l zrealizowano
w kwocie 76,075.78I,43 z+,tj" w 94,'lo/opIanu, w tym: wydatki bieL}ce
w wysokoSoi 60.103.980,97 zL (95,3Yo) oraz wydatki majqtkowe w
wysoko6ci 1 5.97 1 .800,45 zt (92,5o/o),
na koniec 2014 roku budzet zan'Irrn$ sig nadwy Zkq budhetow4 w
wysoko$ci I .993 "426,J 0 z+'
dtog pubtricmy na koniec 2014 roku, obejmuj4cy zobowiqzania z
tytutu zaciqgn\gtych kredyt6w pohyczek ora wyemitowanych
obligacji, wyni6sl 3\.932.982,23 zL stanowit 40,90% wykonanych
dochod6w og6lem,
stan udzielonych gwarancji i porgczeri na koniec 2014 roku wynosil
kwote w wvsokoSci 1 .294.53I.25 zl,

t
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-

zalegloSci z tytutu podatk6w i oplat lokalnych oruz inrrych naleznoSci
gminy na koniec 2014 roku wynosity 5.29L 880,71 zt i w stosunku do
stanu na koniec 20I3r. ulegty zwigkszeniu o 0,I2oA.
Wydaj4c powylszq opinig Sktad Orzekajqcy stwierdza, Le wykonane
na koniec roku 2014 wydatki bteilqce nie przel<roczyly wysokoSci
wykonanych dochod6w biezqcych powigkszonych o nadwyzkg budzetowq z
lat ubieglych i wolne Srodki, co zgodne jest z wymogiem wynikajqcym z
treSci art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zostala sporzqdzona
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 267 ust. pkt 3 ww. ustawy o
finansach publicznych.
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Por6wnanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi
zaw arty mi w rocznych sprawo zdaniach budzetowych nie v,rykazaho r 62nic.
Od niniejszej uchwaly slu?y odwolanie do Kolegium Regionalnejlzby
Obrachunkowej w Gdarisku w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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