
RIOIOl'lALNA IZBA OBRATHt'NI(OWA

W KIETCACH

Uchwała Nr 1412018
V Składu orzekającego Regionalnej Izby obraclrunkowej w Ifielcach

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniaclr z wykonania budzetu Miasta i Gminy Jędrzejów
za20l7 rok

V Skład orzekaj4cy Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicz4cy: Zbigniew Rękas
Członkowie: Ewa Midura

Iwona Kudła

dział'ajqc na podstawie ar1. 13 pkt 5 oruz arl. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 paź'dziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z2016 r. poz. 567 zpoŹn.Zm,), po zbadaniu
w dniu 10 kwietnia 2018 roku rocznych sprawozdań z wykonania budzetu Miasta i Gminy Jędrzejow
za20l7 rok

postanawia

zaopiniowaó poz1.tywnl'e przedł'oŻone przęZ Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów sprawozdania z
wykonania budzetu za20l7 rok.

Uzasadnienie

I. Sprawozdania roczne z wykonania budzętu Miasta i Gminy Jędrzejow (zwanego dalej Gmin4) za
20|1 tok sporządzone na podstawie ań. 267 ust, 1 pkt 1 t art,269 ustawy z dnlaf7 sierpntaZ}}9 t.

o finansach publicznych ( tekst jedn,Dz.U. z20I] T.poz.2007) zostały przedtoŻone w Regionalnej
Izbie obrachuŃowej w Kielcach zzachowaniem terminu określonego w ustawie.

Sprawozdania budzetowe spełniaj4 wymogi formalnoprawne wynikające z rozporzqdzenia Ministra
Finansów z dnta 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz. U. z2016 r,, poz.
1015) oraz rozporzqdzenta Ministra Finansów z dnta 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz. U, z20|4
l ', poz, 1773) w szczego|ności zostały sporzqdzone przez właściwy organ' z zachowaniem ustalonych
terminów i podpisane zgodnie z przepisami w/w rozporządzen'

II. Dochody budzetu Gminy zaplanowane pierwotnie na kwotę 97 237 456 zł po zmianach
dokonanych w ci4gu roku zwiększono do kwoty \04 574 639,]2 zt' i zostaty wykonane w kwocie
104 115174,7I zł' czyli w 99,560/0, Z tego dochody maj4tkowe zap|anowane na kwotę
42f3644,24 ztwykonanowwysokości3 015 257,64złczy|iw71,38 %. Zkoleidochodybiez4ce
Gminy zaplanowane w wysokości 100 350 995'48 zł wykonano w kwocie 101 0999I7'07 zł co
stanowi 100,74 oń p|anu.

III. Plan wydatków w uchwale budzetowej określono na kwotę 95 662 630 zł a po zmianach
dokonanych w ci4gu roku budzetowego plan ten wyniósł 104 273 3|6,72 zŁ.

Wydatkibuclzetoweogółemwykonane zostały wkwocie 103 151636,90złczyli w98,92oń,wtym
planowane w wysokoŚci 1 28] 297,24 zł' wydatki maj4tkowe wykonano W wysokości



7 I84 Of5,f8 zł. czy|t w 98'58 oń, zaś wydatki bieŻ4ce planowane w wysokości 96 986 019,48 zł'

wykonano w kwocie 95 961 6II,62 zt czyli w 98,94 oń,

Na podstawie dokumentów posiadanych przez lzbę w szczego|noŚci sprawozdania Rb_NDS
,,Sprawozdanie o nadwyŻceldeficycie'' sporz4dzonego na koniec roku budietowego 20l] stwteńza
się, ze wykonane wydatki bteŻqce nie przekraczaj4 kwoty wykonanych dochodów biez4cych, co
spełnia wymogi art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatkow z planem wynikającym z uchwał Rady
Gminy oraz Zarzqdzeń Burmistrza nie stwierdzono przekroczen planowanych wielkości wydatków
budzetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatkow budzetowych zgodnie z przep^samt art. 254
pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi w 2017 roku stanowi
nadwyzkę budzetu w kwocie 963 537,8I zł. przy nadwyzce planowanej w wysokości 301 323,00

zł.

Przychody budzetu zaplanowane na kwotę I 986 6]1,00 zł wykonano w zap|anowanej wysokości.

W 100% wykonano równiez zaplanowane w Wysokości 2 288 000 zł.rozchody.

Y . Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- Z 
',Sprawo 

zdanie o stanie zobowiqzań według tytułów

dłużnych oraz poręczen t gwatancji'' wynika, Że na dzięn 31 grudnia 2017 roku zobowl4zanta z
tytułów wykazywanych w tym sprawozdaniu wynosz4 33 023 262,14 zł i sktadaj4 się na nie

zobowiązania z tytułu kredytów i poŻyczek długoterminowych w'nl,ysokości 33 0l9 000 zł' oraz

wymagalne zobowiązania z ty.tułu dostaw towarów i usług w wysokości 4 26f ,I4 zł..

Pouczenie
Na podstawie arl. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkov\rych Burmistrzowi Miasta i
Gminy Jędrzejow przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium
Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

iczqcy $kładu orzekaj qcego


