Uchwala nr X5l2018
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej we \r'{roclawiu
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie opinii o przedloi'onym pnez Prrrydenta Miasta Glogowa sprawozdaniu rocmym z
wykonania budintu Gminy Miejskiej Glogriw za 2017 mk
Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2O16 r. poz. 561) w zwiqzku z aft. 267 ust. 3 ustawy z drr,a 27
sierpnia 2009 r. o firnmach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz zan1dznrua r:r 4/18
Prezesa Regionalnej Izby Obrachukowej we Wrcclawiu z dnia 28 rnarca 2018 r. w sprawie
wyznczenia sklad6w orzekajqcych ich przewodnicz4cych, Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach: Monika Puchala - przewodnicz4ca, Aneta Kieljan czlonek, Tomasz Mi6kiewicz - cdoneh

i

wydaje opiniq pozltywn4
przedloionym przez Prezydenta Miasta Glogowa sprawozdaniu rocznym
Gminy Miejskiej Glog6w za 2017 mk.

o

z wykonania

budi:etu

Uzasadnienie
Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finarsach
publicznych (Dz. U. z 2077 r. po2.2077) - dale1,,u.f.p.", zarz4d jednostki samorzqdu terytorialnego,
w terminie do 31 marca roku nastqpujQcego po roku budZetowym (w gnirnch- w6jt, burmistrz lub
prezydent miasta), przedstawia organowi stanowiqcemu
regionalnej izbie obrachunkowej
sprawozdanie roczne z wykonania budietu jednostki, zawierajEce zestawienie dochod6w i wyda&6w
wynikajEce z zamkniq6 rachunk6w budietu, w szczegdowo6ci nie mniejszej niZ w uchwale
budZetowej. Sprawozdanie powinno zawierat w szczeg6lno6ci elementy wymienione w art. 269 u.f.p.
Sprawozdanie roczne z wykonania budietu Gminy Miejskiej Glog6w za 2017 rok Prezydent
Miasta Glogowa przrdloLyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu w dniu 27 marca 2018
r. (zarzqdzeniem N 57i2018 z dnia 26 nurca 2018 r.). \+'ydajqc opinie o tym sprawozrlaniu, Skiari
Orzekajqcy uwzglqdnil r6wnieZ dane liczbowe wynikajqce z przedlo2onych Izbie sprawozdari z
wykonania proces6w gromadzenia Srodk6w publicznych i ich rozdysponowania (Rb), sporz4dzonych
za okres od poczqtku roku do dnia 31 gmdnia 2017 roku. Sklad Orzekajqcy stwierdzil, co nastepuje.
Dochody budietu zrealizowano w wysoko6ci 295.538.872,67
co stanowilo 99,91olo planu
wynosz4cego 295.818.714,58 zl. Wykornne dochody biei4ce wyniosly 288.633.090,92 zl, tj.
100,35olo planu ustalonego w kwocie 287.6L8.873,17 d, a dochody majE&owe 6.905.781,75 zl, tj.
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84,22o/o

rielkoici

planowanej 8.199.841,41 z). 7n spneda2y majqtku uryskano 4.620.637,35 z]

(101,497o planu).

Wydatki bud2etu zaplanowane w wysokoSci 321.312.425,33 z), z tegc wydatki biei4ce w kwocie
266.815.251,04 d i wydatki majEtkowe w kwocie 54.497.174,29 , zostaly wykonane w wysoko6ci
373.675.262,24 zl, z tegr wydatki bie24ce w kwocie 259.714.358,31 d i wydatki majE&owe w
kwocie 53.960.903,93 zi. W stosunku do planowanych wielkoici, wykonane wydatki stanowily
97,62%, wydatki biei4ce 97 ,34o/o i wydatki rnajqtkowe 99,02%.
W wyniku realizacji przedstawionych kwot dochod6w i wydatk5w, wykonany budzet zamkn4l siq
deficytem w wysokoSci 18.136.389,57 d, prry planowanym deficycie w wysoko6ci 25.493.710,75 zI.
Nadwy2ka operacyjna, Iicmrn jako r6inica miqdzy dochodami biei4cymi a wydatkami biei4cymi,
jest wyzsza od planowanej i wyniosla 28.978.732,61 zl. Oztacza to, ie zachowany mstal wym6g aft.
242 \st 2 u.f.p., zgodnie z kt5rym na koniec roku budZetowego wykonane wyda&i bie24ce nie mog4
by( wyiszr niZ wykornne dochody biei4ce powiekszone o nadwyikq budietowE z lat ubieglych i
wolne 6rodki.
Wykonaru w 2Ol7 r. relacja dochod5w biei4cych powiqkszonych o dochody ze sprzeda2y majEtku
pomniejsmnych
o wydatki biei4ce, do dochod6w ogolem (relacja jednoroczna, o kt6rej mowa w art.
i
Z+l ust. 1 u.f.p.) wyniosla 7l,35o/o, przy planowanej na koniec tz€ciego kwartalu 2017 r. w
wysoko6ci 8,76 %.
W 2017 r. planowano prrychody bud2etu w kwocie 34.307.210,75 zl oraz rozchody w wysoko6ci
8.813.500,00 z) przrzrtaczarrc na splatq wcze6niej zaciqgniqtych kredyt6w. W roku budietowym
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zostal zaciEgniety kredyt w wysoko6ci 24.000.000,00 zl. Na splatq zaciqgniqtych kredyt6w
poniesiono planowan4 kwote rozchod6w budzetu. I-Qczna kwota splat kredyt5w (rozchody) wraz z
wydatkami na obslugq dlugu z tytulu odsetek (3.222.175,99 zl) oraz splatE zobowiqzari wynikajqcych
z udzielonych poreczefi (4.359.199,9121) stanowila 5,55% wykonanych dochod6w, przy planowanym
poziomie tej relacji 5,600lo. Dopuszczahy wskainik obciEienia budietu splatq dlugu, ustalony
zgodnie z art. 243 u.f.p., wynosil 11,26%. ZadluiBnie Miasta na 31 grudnia 2017 r. stanowilo kwotq
131.271.890,00 zl (44,42o/o wykonanych dochod6w). Miasto posiada niewymagalne zobowi4zania z
tytulu udzielonych porqczef w kwocie 31.109.016,47 zl. Znbowiqzana wymagalne nie wystEpily.
Sprawozdanie z wykonania budirtu obejmuje czQ56 opisowA i czq66 tabelaryczn4. W cze6ci
opisowej om6wiono wykonanie planu dochod6w wedlug przyjqtych grup dochod6w lr6del ich
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pochodzenia. Przedstawiono skutki finansowe obniienia przez Radq Miejskq g6mych stawek
poda&owych i udzielenia ulg i zwolniefi w podatkach oraz udzielenia pruez otgan podatkowy ulg w
splacie zobowi4zari. Podano kwoty zaleglo6ci w dochodach oraz poinformowano o dzialaniach
windykacyjnych podejmowanych w roku budietouym w stosunku do dluinik6w Wykonanie planu
wydatk6w bie2qcych om6wiono szczeg6lowo wedlug dzial5w i rozdzial6w klasyfikacji budietowej w
odniesieniu do realizowanych zadari. Przedstawiono wykonanie wydatk6w na poszczeg6lne zadania
objqte planem wydatk6w majEtkowych oraz przebieg rzeczowej realizacji poszczeg6lnych zadan
zaawansowaniu realizacji progam6w
inwestycyjnych. Sprawozdanie zawiera informacjQ
wykonania
dane liczbowe
tabelarycznych
zaprezentowano
wieloletnich. W zestawieniach
planowanych wielko6ci bud2etowych w r,6inym ukladzie, w tym dochod5w i wydatk6w w pelnej
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szczeg6}owo6ci klasyfikacji bud2etowej.

Bior4c pod uwagq powy2sze, Sklad OrzekajEcy postanowi] wyda6 opiniq pozltFvnq o
sprawozdaniu z wykonania budietu Gminy Miejskiej Giog6w za 2017 rok. Wskazuje jednocze6nie,
ie ocena wydatkowania 6rodk5w publicznych pod wzglqdem celowo6ci i gospodamo6ci nale2y do
wylEcznej kompetencji Rady Miejskiej w Glogowie.
Od niniejszej uchwaly przystuguje, zgodnie z aft. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, odrtolanie

do Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej

we Wroclawiu w

terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly.
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