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v.J UCHWAt.A Nr IVI )5 12015Y~Vi z dnia 8 maja 2015 roku
Skladu Orzekajqcego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: wydania opinii 0 przedlotonym przez Burmistrza Miasta taflcuta sprawoz-
daniu z wykonania budtetu Miasta taflcuta za 2014 rok.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Janusz Mularz - przewodniczqcy
2. Alicja Nowoslawska-Cwynar - czlonek
3. Maria Czarnik-Golesz - czlonek

dzialajqc na podstawie art. 13 pkt. 5, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2001 r., Nr
55, poz. 577 ze zm.)

pozytywnie zaopiniowac przedtozone sprawozdanie z wykonania budzetu za 2014
rok.

I. W dniu 30 marca 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wptynE2tosprawozdanie roczne z wykonania budzetu Miasta taricuta za 2014 rok.
Burmistrz Miasta taricuta przedtozyt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Sprawozdania budzetowe: '-
• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budzetowych jednostki samo-
rzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

• Rb.27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochod6w zwiqzanych z realizacjq za-
dari z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych jednostkom
samorzqdu terytorialnego ustawami za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia
2014 roku,

• Rb-POP sprawozdanie z wykonania dochod6w podatkowych Miasta za okres od
poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budzetowych jednostki samo-
rzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

• Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku, 0 kt6rym
mowa wart. 223 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych

• Rb-NOS sprawozdanie 0 nadwyzce/deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego
za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,



• Rb-Z sprawozdanie 0 stanie zobowietzan wedtug tytut6w dtuznych oraz gwarancji
i por~czen za okres od poczettkuroku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

• Rb-N sprawozdanie 0 stanie naleznosci za okres od poczettku roku do dnia
31 grudnia 2014 roku,

• Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupetniajetce0 stanie naleznosci z tytutu papier6w
wartosciowych wedtug wartosci ksi~gowej,

• Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupetniajetce 0 stanie zobowietzan wedtug tytut6w
dtuznych

• Rb-50 sprawozdanie 0 dotacjach zwietzanych z wykonywaniem zadan z zakresu
administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzetdu tery-
torialnego ustawami za czwarty kwartat 2014 roku,

• Rb-50 sprawozdanie 0 wydatkach zwietzanych z wykonywaniem zadan z zakresu
administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzetdu tery-
torialnego ustawami za czwarty kwartat 2014 roku,

• Rb-ST sprawozdanie 0 stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostek sa-
morzetduterytorialnego na koniec 2014 roku.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2014 r. oraz informacj~°stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego, przedtozone Radzie Miasta
tancuta.

W swietle art. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) sprawozdanie z wykonania
budzetu zawiera:
• zestawienie dochod6w i wydatk6w wynikajetce z zamkni~6 rachunk6w budzetu jed-
nostki samorzetdu terytorialnego, w szczeg6towosci nie mniejszej niz w uchwale bu-
dzetowej,

• zmiany w planie wydatk6w dokonane w trakcie roku budzetowego na realiza-
cj~ program6w finansowanych z udziatem srodk6w pochodzetcych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielanej przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA)
i srodk6w pochodzetcychz innych zr6det zagranicznych niepodlegajetcych zwrotowi;

• stopien zaawansowania realizacji program6w wieloletnich;

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Miasta tancuta nie za-
wiera zmian w planie wydatk6w dokonane w trakcie roku bUdzetowego na realiza-
cj~ program6w finansowanych z udziatem srodk6w pochodzetcych z budzetu Unii Eu-
ropejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielanej przez pan-
stwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) i srodk6w
pochodzetcych z innych zr6det zagranicznych niepodlegajetcych zwrotowi. Wsprawoz-
daniu nie odniesiono si~ stopnia zaawansowania realizacji program6w wieloletnich,
kt6re byty realizowane w ramach limitu wydatk6w w 2014 r. Ze sprawozdania nie wy-
nika, ze ww. programy nie byty realizowane.

W zwietzku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych,
zgodnie z kt6rym zarzetd jednostki samorzetdu terytorialnego przedstawia regionalnej
izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budzetu tej jednostki, opinia
Sktadu Orzekajetcego dotyczy jedynie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta tan-
cuta za 2014 rok.
Wyzej wymienione sprawozdania za okres od poczettku roku do dnia 31 grudnia

2014 r. zawierajet:
• wielkosci planowanych dochod6w jednostki samorzetduterytorialnego w podziale na
dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S
z wykonania planu dochod6w bUdzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50



o dotacjach i wydatkach zwi~zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administra-
cji rz~dowej oraz innych zadan zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania
budzetu przedlozone organowi stanowi~cemu),

• wielkosci zrealizowanych dochod6w jednostki samorz~du terytorialnego w podziale
na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfil<acji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z
wykonania planu dochod6w budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50
o dotacjach i wydatkach zwi~zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administra-
cji rz~dowej oraz innych zadan zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania
budzetu przedlozone organowi stanowi~cemu),

• wielkosci planowanych wydatk6w jednostki samorz~du terytorialnego w podziale na
dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S
z wykonania planu wydatk6w budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50
o dotacjach i wydatkach zwi~zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administra-
cji rZ~dowej oraz innych zadan zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania
budzetu przedlozone organowi stanowi~cemu),

• wielkosci zrealizowanych wydatk6w jednostki samorz~du terytorialnego w podziale
na dzialy, rozdziaJy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S z
wykonania planu wydatk6w budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50
o dotacjach i wydatkach zwi~zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administra-
cji rz~dowej oraz innych zadan zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania
budzetu przedJozone organowi stanowi~cemu),

• wielkosci planowanych dochod6w wlasnych jednostek budzetowych i wydatk6w
nimi sfinansowanych w podziale na dziaJy, rozdziaJy i paragrafy klasyfikacji budze-
towej (sprawozdanie Rb-34 za okres od pocz~tku roku do konca czwartego kwarta-
Ju2014 roku),

Na podstawie powyzszych sprawozdan ustalono, co nast~puje:

Dochody. Uchwalony przez Rad~ Miasta budzet na 2014 rok, po uwzgl~dnieniu
zmian dokonanych w ci~u roku, zakJadal realizacj~ dochod6w w kwocie
54737913.09 zJ. Dochody zrealizowano w kwocie 54806220.16 zJ, co stanowi
100,12% wykonania planu.

Dochody biez~ce plan 49847174.39 zJ,wykonanie 49604863.54 zJ.
Dochody maj~tkowe plan 4890738.70 zJwykonanie 5201356.62 zJ.

Wydatki. Uchwalony przez Rad~ Miasta budzet na rok 2014, po uwzgl~dnieniu zmian,
zakJadaJplan wydatk6w og6Jem w kwocie 56111339.09 zJ, z tego wykonano kwot~
52928676.25 zl, co stanowi 94,32%.
Wydatki biez~ce zaplanowano w kwocie 48318531.39 zJ i wykonano w kwocie
46073570.87 zJ,
Wydatki maJ~tkowe zaplanowano w kwocie 7792807.70 zJ i wykonano w kwocie
6855105.38 zJ.
Plan wedJug uchwaJjest zgodny z planeni wedlug sprawozdan.
Nie stwierdza si~ przekroczenia planu wydatk6w w dziaJach, rozdziaJach i paragrafach
klasyfikacji budzetowej.
ZostaJa zachowana relacja wynikaj~ca z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicz-
nych.
Przychody budzetu Miasta tancuta zaplanowano na kwot~ 3523426 zJ, wykonano
w kwocie 3549405.47 zJ,tj. 100,73%
Rozchody budzetu planowane w kwocie 2150000 zJwykonano w kwocie 2150000 zJ,
tj. 100%.



W budzecie Miasta tancuta planowano roczny deficyt w kwocie 1373426 zt Jak wy-
nika ze sprawozdania Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie za okres od poczqtku roku do
dnia 31 grudnia 2014 r. osiqgni~to nadwyzk~ w kwocie 1877543.91 zt
LqCZne zadluzenie Miasta tancuta na dzien 31 grudnia 2014 r. zgodnie z przed~ozo-
nym sprawozdaniem Rb-Z 0 stanie zobowiqzan wed~ugtytu~6wd~uznychoraz gwaran-
cji i por~czen za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynios~o
16140000 zt tqczna sp~atazobowiqzan w 2014 r. wynios~akwot~ 2806100 zt Zosta~a
zachowana relacja z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Na koniec roku budze-
towego 2014 nie wystqpHyzobowiqzania wymagalne.

Biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia oraz wymagania formalno-prawne doty-
cZqce zasad sporzqdzania sprawozdania z wykonania budzetu oraz sprawozdan bu-
dzetowych, Sk~adOrzekajqcy wyda~opini~ jak w sentencji.

Od uchwa~ySk~aduOrzekajqcego s~uzyodwo~aniedo pe~negosk~aduKolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni 0 dnia dor~czenia
niniejszej uchwa~y.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta tancuta .
2. Aa


