UCHWAŁA NR XXI/223/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.1) ) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Czerwieńsku rozpatrzyła i zatwierdza sprawozdanie finansowen wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2012.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726,; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548; z 2013 r. poz.153.
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Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku na posiedzeniach w dniu 17 kwietnia i 21 maja 2013
roku analizowała sprawozdanie Burmistrza Czerwieńska z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
Sprawozdanie zostało przedłożono w obowiązującym terminie, a informacje dotyczące planu budżetu po
zmianach są zgodne z uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.
Wykonanie budżetu na koniec 2012 r. spełnia wymogi określone przepisami art. 242 ust. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych.
Ustalono, co następuje:
1. Dochody wykonano w wysokości 89,3% planu rocznego tj. w kwocie 29.758.073,76 zł, z tego:
- dochody bieżące wyniosły 28.770.499,64 zł (96,9%);
- dochody majątkowe wyniosły 987.574,12 zł (27,2%).
2. Wydatki budżetowe wykonano w 89,8% tj. na kwotę 30.783.889,78 zł, z tego:
- wydatki bieżące wykonano na kwotę 27.431.974,09 zł (96,3%),
- wydatki majątkowe na kwotę 3.351.915,69 zł (57,8%).
3. Na koniec roku budżetowego deficyt wyniósł 1.025.816,02 zł.
4. Łączna kwota długu na koniec 2012 r. wyniosła 16.337.076,64 (art. 170 ust. 2 ufp – bez wyłączeń),
co stanowi 54,9% wykonanych dochodów.
5. Łączna kwota długu z wyłączeniami (art. 170 ust. 3 ufp) na koniec 2012 roku wynosiła 11.516.456,63 zł , co
stanowi 38,7% wykonanych dochodów.
6. Łączna kwota zobowiązań spłacona w 2012 roku wyniosła 2.804.014,08 zł.
7. Dokonano planowej spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 2.548.606,08 zł.
Komisja Rewizyjna, po wnikliwej analizie przedłożonego sprawozdania zwróciła uwagę na wysoki poziom
zadłużenia gminy (54,9%), co w przyszłości może skutkować koniecznością restrukturyzacji zadłużenia, bądź
renegocjacji spłat zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Komisja (jednomyślnie – 5 głosami „za”) wydaje pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Czerwieńsk za 2012 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2013 roku
analizowała sprawozdanie finansowe Gminy za 2012 rok, przedłożone przez Burmistrza Czerwieńska w dniu
13.05.2013 r.
Analizie poddano, następujące dokumenty:
1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Czerwieńsk sporządzony
na dzień 31.12.2012 r.
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
Aktywa trwałe na początek roku zostały określone w wysokości 75.202.147,37 zł, a stan na koniec roku
wyniósł 74.290.349,72 zł, w tym rzeczowe aktywa trwałe na koniec roku wynoszą 66.998.484,09 zł.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2012 r, gdzie fundusz na koniec roku
wynosi 70.622.471,19 zł.
4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), sporządzony na dzień 31.12.2012 r. –
uwzględniono wynik finansowy w wysokości 3.582.781,25 zł.
Komisja stwierdza, że przedłożone sprawozdanie finansowe wykonano zgodnie z zasadami rachunkowości
oraz z obowiązującymi przepisami finansowymi w tym zakresie.
W związku z powyższym Komisja (jednomyślnie – 5 głosami „za”) wydaje pozytywną opinię
o sprawozdaniu finansowym Gminy Czerwieńsk za 2012 rok.
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