skladuorzekai4cer"*.o*tIffi .f tiy?f#"f"Hkowejwewroclawiu
z dnta 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie opinii o przedlo2onymprzez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdr6j sprawozdaniu
rocznym z wykonania bud2etu za2015 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, aft. 19 ust. 2 ustawy z 7 paidziemika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych @2. U. z 2012 r. poz, IlI3, z p62n. zm) oraz zan4dzenia Nr IIl}fueiesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrbclawiu z I lutego 2Ol2 roku w sprawie wyznaczenia

sklad6w orzekaj4cych

i ich

przewodnicz4cych,

ze zm., Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby

Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach:
- Danuta Jonas
- Marek Gt6d

przewodnicz4ca Skladu Orzekaj4cego,
czlonek
Skladu Orzekaj4cego,
- Ewelina Kruk-Florkowska - czlonek Skladu Orzekaj4cego.

-

wydaje opiniq pozytywn4

o

ptzedlo2onym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrdj sprawozdaniu rocznym

budZetu 2a201,5 rok.

z

wykonania

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust.I pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz.885 ze zm) burmistrz przedstawia organowi stanowi4cemu
jednostki samorz4du terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku
nastqpuj4cego po roku budZetowym - sprawozdanie roczne z wykonania budZetu tej jednostki,
zawietaja-ce zestawienie dochod6rv

i

wydatk6w rvynikaj4ce

z

zatnYlrriEd rachunk6w budZetu

jednostki samorz4du terytorialnego, * tr"i"g6towoSci nie mnie3sze3 niz w uthwale budzetowej.
I' Przedmiotem analizy stanowi4cym podstawg wydania niniejszej opinii bylo przedlolone ptzez
Burmistrza tutejszej Izbie 4 kwietnia 2016 roku sprawozdanie roczne z wykonania budZetu Gminy
za tok 2015 wraz z informacj4 o stanie mienia komunalnego i objaSnieniami oraz sprawozdanil
budZetowe o symbolu ,,Rb" za okres od pocz4tku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Przedlo2one dokumenty byly przedmiotem badania przez III Sklad Orzekaj4cy w zakresie
prze strze gani a ob owi 4zuj 4cy ch z as ad okre 6 lonych w :
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm .),
- tozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r w sprawie sprawozdawczoSci
bud2etowej (Dz.U. 22014 r. poz. II9, ze zm.),
- rozpotz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r, w sprawie sprawozdaf, jednostek
sektora finans6w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. I7nt,
- rozpotz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia2 marca 2010 roku w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji

dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz 6rodk6w pochodz4cych ze fu6del
zagranicznych Qn U. z 2014 r. poz.1053, z p62n. zm.).
II. Badaj4c pod wzglgdem merytorycznym przedloZone przez Burmistrza sprawozdanie z
wykonania bud2etu za2015 r. Sklad Orzekaj1cy stwierdzil, 2e:
1. Plan dochod6w i wydatk6w budzetowych wykazany w spmwozdaniu uwzglEdnia zmiany
wynikaj4ce z uchwal i zaru4dzei organ6w gminy i zwiqkszenia dotacji celowych na zadania
zlecone z zakresu administracji rz4dowej do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez Burmistrza w sprawozdaniu z wykonania
l.bud2etu
za2015

r. s4 zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
gminy
za 2015 r. zatnkn4l sie nadwy2k4 w wysoko6ci 2.136.588,38 zl, przy planowanej
?. lyArg1
L398.36721. Zn sprawozdania wynika, ze :
- prognozowane dochody w wysokoSci 36.603.868 ,23 zl zrealizowano w kwocie 35.089.842,06I zl,
co stanowi 95,86vo planu, z tego: dochody bieh4ce 30.497.055,13 zl, dochody maj4tkowe
4.592.786,93 zl,
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- planowane wydatki w wysokodci 35.205.501,23 zl, zrealizowano w kwocie 32.953.253,68 zl, co
stanowi 93,60Vo planu, z tego wydatki biel4ce 30.362.312,42 zl, wydatki maj4tkowe 2.590.94I,26
zl. Wykonanie wydatk6w maj4tkowych wynioslo 78,13Vo, a ich udzial w wydatkach og6lem
stanowi 7.86Vo.

W roku bud2etowym zaci4gnigto kredyt w wysoko6ci
kwocie 2.800.000 zl, tj. 100 Tokwoty planowanej.

1.200.000

zl. Rozchody zrealizowano w

Wynik operacyjny bud2etu, stanowi4cy r62nic7 pomigdzy dochodami i wydatkami bie24cymi jest
wielko6ci4 dodatni4 i wynosi 134.742,7I zl, przy planowanej jego wartoSci ujemnej I97.562 zl.
Planowane dochody ze sprzedaLy maj4tku w wysokoSci 1.190.00O zl zrealizowano w kwocie
1.03t.244,45 zl (86,66Vo planu).
4. ZadluLenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynioslo 20.004.125,14 zl, co l4cznie
stanowi 57,}l%o wykonanych dochod6w 2015 roku, z tego z tytulu :
- kredyt6w oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

-

18.558.000,00 zl,

- zobowi4zafi o odroczonym terminie platnodci I.445.533,77 zl,
- zobowi4zari wymagalnych 591,37 zl, splaconych w I kwartale 2016 r.
Na obslugq dtugu wydatkowano kwotq 3.375.263,52 zt, co stanowi (po uwzglgdnieniu ustawowych
wyl4czeir) 3,567o wykonanych dochod6w, przy dopuszczalnym wskaZniku wyliczonym w oparciu o
wykonanie - 4,27Vo), Relacja splat zobowi4zari finansowych i koszt6w ich obslugi do wykonanych
dochod6w og6lem, o kt6rej mowa w art. 243 u.f.p. nie przekroczyla indywidualnego wskaZnika
zdolnoSci splaty zadlaLenia jednos tki.
5. Dochody uzyskane z tytulu wydawania zezwolert na sprzedaL napoj6w alkoholowych w kwocie
350.103,02 zl przeznaczono w wysoko6ci 26L275,88 zl na realizacjg zadart okre6lonych w
programach profilaktyki irozwi4zywania problem6w alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
6. Dochody z tytutu oplat i kar za korzystanie ze Srodowiska w kwocie 19.055,96 zlw caloSci
przeznaczono na finansowanie zadart z zakresu ochrony Srodowiska realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 200I r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze
zm.).

7. W sprawozdaniu okreslono dochody zrealizowane z tytulu oplat za gospodarkg odpadami
komunalnymi w wysoko6ci 2.409.190,01 zl, natomiast wydatki zwi4zane z funkcjonowaniem
systernu gcspcdatowania eCpa.dami kon:'unaln;rt4i 1','ynioslj 2.518.998,91 zl.

8. Przedstawiono zmiany w planie wydatk6w na realizacjq program6w i projekt6w z udzialem
Srodk6w pochodz4cych z budZetu UE oraz stopieri rcalizacji przedsiEwzigi.

Przy formulowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania bud2etu gminy za 2015
rok, Sklad Orzekaj4cy kierowal sig podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa pruy
wykonywaniu bud2etu gminy, wskazuj4c jednoczeSnie, iL ocena wydatkowanych Srodk6w pod
k4tem celowo6ci i gospodarno3ci naleZy do wyl4cznej wlaSciwoSci organu stanowi4cego.

Od niniejszej uchwaly przystuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

