UCHWAŁA NR XIII/79/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2)), Rada
Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o tym sprawozdaniu,
4) informacją o stanie mienia Gminy Kożuchów,
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
wniosku, udziela się Burmistrzowi Kożuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Kożuchów za 2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiegow Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318;
z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646,
z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532

Uzasadnienie
Uzasadnieniem do uchwały jest pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 8 czerwca 2015 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kożuchowie w składzie :
Marcin Jelinek

- przewodniczący,

Barbara Brzezińska - z-ca przewodniczącego,
Andrzej Marek

- członek,

Adrian Pikulski

- członek,

Piotr Skwierczyński - członek,
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kożuchów za 2014 r., sprawozdanie finansowe Gminy Kożuchów sporządzone na dzień
31 grudnia 2014 r., które składa się z :
- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
zapoznała się z informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Realizując ustawowy obowiązek oceny budżetu Gminy Kożuchów Komisja badała wykonanie
budżetu pod kątem nie tylko wykonania procentowego dochodów i wydatków, lecz także
zgodność budżetu uchwalonego przez Radę Miejską z budżetem wykonanym.
Opiniując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowego badania pod kątem
legalności, celowości i gospodarności.
Opiniowanie wykonania budżetu obejmowało ocenę:
- zrealizowania planu dochodów
- wykonania wydatków
- stopnia realizacji zadań inwestycyjnych
- zmian dokonywanych w budżecie przez organ wykonawczy
- przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
-

wykonania

uchwał

dotyczących

zaciągania

pożyczek,

kredytów,

zobowiązań

inwestycyjno-remontowych przekraczających limity budżetowe
Komisja badając sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdziła że Budżet Gminy Kożuchów na
2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia
20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości 43.663.772,00 zł i po stronie wydatków

na kwotę 52.034.595,00 zł z planowanym deficytem budżetowym w wysokości 8.370.823,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia
Burmistrza zmieniające budżet.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 47.367.356,57 zł i został zrealizowany
w wysokości 46.870.304,79 zł to jest 98,95 % planu.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.044.250,96 zł co stanowi 96,13 % planu
(4.207.235,00 zł).
Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 54.896.778,65 zł i został zrealizowany
w wysokości 48.982.681,76 zł to jest 89,23 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.405.391,88 zł co stanowi 67,19% planu
(13.997.409,54 zł).
Wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok zamknęło się deficytem w kwocie 2.112.376,97 zł przy
planowanym w wysokości 7.529.422,08 zł.
Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,23 %, dochodów
majątkowych 96,13 %, wydatków bieżących 96,77 % i wydatków majątkowych 67,19 %.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:
- Realizacja zadań następowała w terminach określonych przepisami i harmonogramem.
- Dążono do uzyskania dochodów w wysokości należnej wynikającej z prawidłowego obliczenia.
- Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów następowało na zasadach i w terminach
wynikających z obowiązujących przepisów.
- Dokonywanie wydatków było w granicach kwot określonych w planie finansowym,
z uwzględnieniem

prawidłowo

dokonanych

przeniesień

i zgodnie

z planowanym

przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.
- Nie przekroczono zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet.
- Przestrzegano zasad udzielania dotacji z budżetu.
- Środki publiczne otrzymane z rezerwy budżetowej, dotacji z budżetu, funduszu celowego
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
- Wydatki na obsługę długu są dokonywane przed innymi wydatkami.
- Gospodarowanie mieniem komunalnym było należyte.
- Dokonano rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu gminy.
- Operacje budżetowe wykonywano za pośrednictwem banku.
- Ewidencja operacji budżetowych była prowadzona według powszechnie obowiązujących zasad
rachunkowości.
- Sporządzano okresowe sprawozdania z wykonania budżetu.
Na podstawie rozpatrywanych materiałów źródłowych i wysłuchanych informacji Komisja
pozytywnie oceniła realizację budżetu Gminy za 2014 rok.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kożuchowie uznała za zasadne

wniesienie do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2014 rok.
Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kożuchowie pozytywnie
opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2014 rok i wnosi do Rady Miejskiejw Kożuchowie
o udzielenie Panu Pawłowi Jagasek – Burmistrzowi Kożuchowa absolutorium za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Jelinek

