-projekt-UCHWAŁA NR XXXIII//2014
Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645
i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379)
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§1
Po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2013 r.,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania
budżetu,
4) informacją o stanie mienia gminy Zębowice,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice Panu Waldemarowi Czaja z tytułu
wykonania budżetu Gminy na 2013 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Bilans jst – zał. Nr 1 – przedstawia po stronie aktywów stan środków finansowych na koncie
bankowym w dniu 31.12.2013 r. – 831 598,24 zł oraz środki, które były zaliczone dochodów 2013 r.,
a nie zdążyły wpłynąć na konto bankowe – 25 002,21 zł. Po stronie pasywów znajduje się kwota zadłużenia
gminy – 4 465373,25 zł, kwota 564 743,20 zł obrazuje różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami,
a kwota 214 285 zł to subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2013 r. na styczeń 2014 r.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – zał. Nr 2 – przedstawia
po stronie aktywów stan majątku trwałego – 21 502 565,70 zł, zapasów, tj. opału, paliwa – 76 090,73 zł,
należności (bez odsetek) – 283 673,28 zł i środków pieniężnych – 75 94,09 zł. Po stronie pasywów
uwidoczniony jest wynik finansowy za 2013 r. – AII – 963 177,90 zł, stan funduszu 20 469 468,28 zł,
zobowiązania na koniec roku – 442 658,41 zł oraz stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych –
62 119,21 zł.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zał. Nr 3 - przedstawia przeobrażanie się funduszu
w podziale rodzajowym.
Rachunek strat i zysków – zał. Nr 4 – przedstawia poniesione koszty i uzyskane dochody w podziale
rodzajowym.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 194/2014
z dnia 21 maja 2014 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice z wykonania budżetu za 2013 r.

Opracowała: Irena Dzikowska

