
UCHWALA Nr Wa.l02.2015 

Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 02 kwietnia 2015 roku , 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Michalowice 
sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Michalowice za 2014 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 
roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012r., poz. 1113 z 
p6zn.zm.) - Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicz~cy: - Stanislaw St~pien 
Czlonkowie: - Lucyna Kusinska 

- Bozena Zych 

uchwala, co nastypuje: 

§1 

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Michalowice za 2014 rok OpInluJe 
pozytywnie. 

§2 

Uzasadnienie stanowi integralnq czysc uchwaly. 

§3 

Od niniejszej uchwaly sruZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doryczenia uchwaly. 

Uzasadnienie: 

W dniu 27 marca 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
wraz z Zarzqdzeniem W6jta Gminy Michalowice Nr 52/2015 z dnia 26 marca 2015 
roku, wplynylo sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Michalowice za 2014 rok. 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniujqc powyzsze 
sprawozdanie dokona jego analizy oraz por6wnania z dokumentami zr6dlowymi 
bydqcymi w posiadaniu Izby. 

W efekcie powyzszych dzialan Sklad stwierdzil, co nastypuje: 

1. Plan dochod6w zostal zrealizowany w wysokosci 99.720.885 ,99 zl, co stanowi 
99,88% . 

Dochody biezqce stanowily 94,03%, natomiast dochody majqtkowe 5,97% 
wykonanych dochod6w og61em. 


Plan dochod6w majqtkowych zostal wykonany w 86,81 %, a plan dochod6w 

biezqcych w 100,84%. 


2. Plan wydatk6w zostal wykonany w kwocie 98.031.776,95 zl, co stanowi 92,05%. 

Wydatki biezqce wykonano w 90,01 % uchwalonego planu i stanowiq one 75 ,09% 
wykonanych wydatk6w og61em. 



Wydatki majqtkowe stanowiq.ce 31,64% wykonanych wydatk6w og6lem zostaly 
zreaHzowane w 93,82%. 

Wydatki zaplanowane na obslugy dlugu zrealizowano zaledwie w 63, 12% ~j. w 
kwocie nizszej od planowanej 0497.849,57 zt 

W wyniku analizy sprawozdan nie stwierdzono wystq.pienie zobowiq.zan 
wymagalnych na koniec opiniowanego okresu. 

3. Z przedlozonego sprawozdania wynika, ze budzet za 2014 rok zamknq.l siy nadwyzkq. 
w kwocie l.689.109,04 zl, przy planowanym deticycie w wysokosci 6.66l.361,76 zl. 

Plan przychod6w w wysokosci 11.695.957,76 zl zostal wykonany w 72,43%. Na 
kwoty ty skladajq. siy przychody pochodzq.ce z kredyt6w i pozyczek w wysokosci 
3.224.000,00 zl (zrealizowano 0) oraz z tytulu wolnych srodk6w jako nadwyzki 
srodk6w pieniyznych na rachunku biezq.cym budzetu jednostki samorzq.du 
terytorialnego, wynikajq.cych z rozliczen wyemitowanych papier6w wartosciowych, 
kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w wysokosci 8.4 7l.957,76 zl. 

4. Plan rozchod6w zostal wykonany w 99,99%. Splaty kredyt6w i pozyczek 
zaplanowano w wysokosci 4.556.000,00 zl, a wykonano w kwocie 4.555.714,64 zl. 

5. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, ze kwota zobowiq.zail. Gminy 
Michalowice na koniec 2014 roku wedlug tytul6w dluznych wynosi 20.497.982,52 zl 
i stanowil 20,56% wykonanych dochod6w. Wskaznik obciq.zenia budzetu splatami 
zadluzenia lq.cznie z kosztami obslugi dlugu wyni6s1 5,42% wykonanych dochod6w. 

6. Naleznosci wymaga]ne Gminy Michalowice na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniosly 3.434.946,92 zl i stanowily 3,44% dochod6w wykonanych. 

Majq.c na uwadze powyzsze, Sklad Orzekajq.cy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie stwierdzil, ze opiniowane sprawozdanie spelnia, wymienione na wstypie 
niniejszego uzasadnienia, kryteria i jest dobrym zr6dlem informacji 0 wykonaniu 
budzetu Gminy Michalowice za 20 ]4 rok. 
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http:Orzekajq.cy
http:samorzq.du
http:pochodzq.ce
http:stanowiq.ce


UCHWAt.A Nr Wa.165.2015 

Sktadu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 28 kwietnia 2015 roku 


w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michalowice 0 udzielenie 
absolutorium W6jtowi Michatowic z tytutu wykonania budietu Gminy za 
rok 2014. 

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 
roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012, poz. 1113) 
oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz(ldzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 594) - Sklad OrzekajC\cy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie: 

przewod n iczC\cy Stanislaw St~pien 
Czlorlkowie: Boienna Piotrowska 

Bozena Zych 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Pozytywnie opmluJe przedtozony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Michatowice 0 udzielenie absolutorium W6jtowi Michatowic z tytutu wykonania 
budzetu Gminy za rok 2014. 

§2 

Uzasadnienie stanowi integralnq czesc uchwaty. 

Uzasadnienie 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie wptyn~ta opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Micha~owice z dnia 
23 kwietnia 2014 roku w sprawie wykonania budzetu Gminy Michatowice za 2014 
rok wraz z wnioskiem 0 udzielenie absolutorium W6jtowi Michatowic. 

Z przedtozonego dokumentu wynika, iz Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu: 
- sprawozdania finansowego za 2014 rok, 
- sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Michatowice za 2014 

rok wraz z opinia Sk~adu Orzekajqcego RIO w Warszawie w tej sprawie, 
- informacji 0 stanie mienia Gminy Michatowice, 

pozytywnie zaopiniowata wykonanie budzetu Gminy Micha{owice za 2014 rok 
i wystqpHa do Rady Gminy Michatowice z wnioskiem 0 udzielenie absolutorium 
W6jtowi Michatowic z tytutu wykonania budzetu Gminy Michatowice za 2014 rok. 

Wniosek zosta~ przyj~ty stosunkiem g{os6w: 5 "za", 0 liP rzeciw" , Ollwstrzymujqcych 
Si~". 



Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, 
iz wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej opinii 
o wykonaniu budzetu Gminy Michatowice za 2014 rok. 

W tym stanie rzeczy Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowit jak w sentencji. 
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