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Uchwala Nr 74/20 14
V Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 15 kwietnia 20 15 roku

2 9 0 3 3 9 370

w sprawie opinii 0 sprawozdaniach z wyko nania budzetu Wojewodztwa Swietokrzys kiego za 20 14
rok wraz z informacj a 0 stanie mienia sarnorzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego
V Sklad Orzekaj acy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcac h w skladzie:
Przewodnic zacy:
Czlonkowie:

Zbigniew Rekas
Stanislaw Banasik
Iwona Kud la

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziern ika 1992 r. 0 region alnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z pozn.zm.), po zbadaniu w dniu 15 kwietnia
20 15 roku rocznych sprawozda n z wykonania budzetu Wojewodztwa Swietokrzysk iego za 2014 rok
wraz z informacja 0 stanie mien ia samorzadu Wojewod ztwa Swietokrzyskiego

postanawia
zaopiniowac pozytywni e przedlozone przez Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego sprawozdania
z wykonania bud zetu za 20 14 rok wraz z informacj a 0 stanie mienia samo rzadu Wojewodztwa
Swietokrzyskiego,
Uzas adnienie

I. Przedlozone przez Zarzad Wojewodztwa Swietokrzysk iego sprawozdan ia za 20 14 rok obejrnuja
sprawo zdania sporzadzone na podstaw ie rozporzadzenia M inistra Finansow z dni a 16 stycznia 20 14
r. w sprawie sprawozdawczosci budze towej (Dz.U. z 20 14 r. poz. 11 9) i rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 4 marca 20 l O r. w sprawie sprawozdan j edno stek sektora finansow publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) sporzadzone na podstawie art. 267 ust. I
pkt I i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finan sach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885
ze zm.),
Sprawo zdan ia budzetowe speln iaja wymogi formalnoprawne wynikaj ace z rozporzadzenia Ministra
Finan sow w sprawie sprawozdawczosci budzetowej . Sprawozda nie Zarzadu Wojew6dztwa z
wykonania budzetu zostalo sporzadzone przez wlasciwy organ z zac howaniem terminu
przedlozenia.
2. Zaplanowane w budzecie Woje wod ztwa Swietokrz yskiego dochody ogolem w wysokosci
664 906 400,29 zl zrealizowano w wysokosci 633 05 1 466 zl co stanowi 95,20 % planu , Dochody
maj atkowe zaplanowa ne w wysokosci 283 975 276,69 zl zrealizowano w wysokosc i
240 3 13 180,84 zl co stanowi 84,62 % planu . Zas wydatki majatkowe zaplanowane w wysokosci
400980446,60 zl wykonano w 79,7 0%.
Odnosnie dochodow i wydatkow biezac ych Sklad Orzekaj acy stwierdz il, ze zgo dnie z art . 242 ust. 2
ustawy 0 finan sach publicznych . wykonane w wysokosci 303 160 542,63 zl wydatki biezace sa
nizsze niz wyko nane w wysokosci 392 738 285,16 zl dochody biezace,

3. Wydatk i og61em zaplanowane w wysokosci 7323657 15,25 zl wykonano w wysokosci
622 754 062,83 zl co stanowi 85,03 % planu. W wyniku analizy wykonania wydatk6w w
poszczeg6lnych podzialkach klasyfikacji budzetowej z planem wynikajacym z uchwal Sejmiku
oraz Zarzadu Wojew6dztwa Swietokrzyskiego nie stwierdzono przekroczen planowanych
wielkosci wydatk6 w budzetowych, Wskazuje to na dokonywani e wydatk6w budzeto wych zgodnie
z zasadami okres lonymi wart. 254 pkt 3 ustawy 0 finansach publ icznyc h.
4. Roznica miedzy wykonanymi dochodami i wydatkami budzetowymi w 2014 roku stanowi
nadwyzke budzetu w kwoci e 10 297 403,17 zl przy planowanym deficycie w wysokosci
67 459 314 ,96 zl.
Przychody budzetu zaplanowane w wysokosci 79 989 3 14,96 zl, w tym z tytulu kredyt6w i
pozyczek w kwocie 39 000 000 zl wykonano w wysokosci 120 803 513,80 zl w tym z tytulu
kredyt6w i pozyczek w pelnej zaplanowa nej wysokosc i, Z kolei zaplanowa ne w wysokosci
12 530 000 zl rozchody wykonano wysokosci 12 520 000 zl.
5. Zobowiazania Wojew6dztwa Swietokrzyskie go wedlug tytul6w dluznych na koniec 20 14 roku,
zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyno sza og61em 172 388 200,98 zl
6. Sklad Orzekajacy stwierdza, ze wywiazujac sie z obowiazku okreslonego wart. 267 ust.1 pkt 3
ustawy 0 finansach publicz nych Zarzad Wojew6dztwa przedlozyl Sej mikowi informacje 0 stanie
mienia samorzadu Wojew6dztwa Swietokrzyskiego , w kt6rej miedzy innymi zgodnie z art. 267
ust.1 pkt 3 lit d zawar! dane 0 doch odach planowanych i uzyskanych z tytulu wykonywania prawa
wlasnosci i innych praw majatkowych oraz wykonywania posiadani a.
Biorac powyzsze pod uwage postanowio no jak w sentencji.
Pouczenie
Na podstawie art . 20 ust. 1 ustawy 0 regionalnych izbach obrac hunkowych Zarzadowi
Wojew6dztwa Swietokrzyskieg o przysluguje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Przewodnicz y Skladu Orzekajacego

