
Uch$aldNr 113/S/Ut t,
s k ta d u orze h aj ąc e go R e gi o ńa ln 4 I i,y ob rach un k o|94

w WoBz,eie zespt w Siedlcach
z dnią 9 kwi..nio 2u9 L

w sPrNi. oPinii o pżedlożo,En przez BvńiŚt/2a KdłBż!fu sP,dożćIa,ix z,'kokhia b,'
dżetu ?a ,ot 2008.

Na podstawie att' 13 Pkt 5 i art. 19 uŚt. 2 uslawy f dnia 7 paźdfimika !992 i o.egional.
nych izbach obEchwtko*ach (Df. U. z 200l r' Nr 55. !oz' 5,17 z późn' n') w Nivkn z Ńr'
l99 uŚ' 2 stały z dnia 30 czw@ 2005 r. o finmsach lublimych (Dz. U' Nr 249' poz' 2104
f póź!. zm.) . sldd orekljący Regionalnej Izby ob.a.lunkowej w wNawie' Zesp w
siedl@cĘ w osobach trw. członków Kol€giM RIo:

. Pźwodnicząly sldadu: J.rzy ZiÓłkowski
Matek zdoliński

postt!twia Prz€dłoŹone pźef BlmisEa KałuszyM Ęńwozdei€ z Pyk{)mia bu.
dzefu Gńiny KałuszF za 2008 r' z t o p i n l o w . ć P o z y t y .tl ! i ..

UZASADNIENIE
slehiajqp obowią.€k wynikający z art 199 lt.st. 1 i 2 ustawy z ilnia 30 creNca 2005 i

o fiffi&h publicaych (Dz. U. Nr 249 
' 
poz' 2|o4 z pó^' m.)' B'mistŹ Kałusz}M PtrdłG

żył w Ębi€ zfządżenia Nr 8/09 f dnia 19 mfu@ 2009 L sPuwozicei. z wykonmia tldzetu
Gminy Kalnsz}t, któr€ qrtynęło do Reeionatnej Izby obBchulko\'9ej w d{iu 23 ńdca 2009

Pow]ize sPrawozdanie zost'ło op.eoyae w fmie opisowo.tabelarymej' na które
sk.łada się część oPisowa (ogólM) i dołącmne załącaiK srcregóIowe, starowią@ integralną
1rcść tego sPrawozdania. Pżedmiotowy akes sPrawo.zdmia ni€ !6uwa uwag' a vozegć'ło.
wość awańy.l w nim matqiałów - w świetle art' l99 usl. l pkt l Ęmimim€j łyżej ustały
- odpowiada Ńładowi budżtu' pŹyjętmu w uchwale bud.żekMęj na 2008 ..

zawańe w opiniowmym sprawozdaniu dfue' w st,osunl! do fłożorych do ZeŚPołu RIo
slrawozdm budżeto{ych Rb.27s' Rb-28s' Rb.50 i Rb.NDs a okts od loczĄtku rcku do
dnia3l grudnia 2008 r.' nie wykeują fdma]no raohunkoł7ch rozbieżDości'

z t.ęści !ftdniotow€go sPEwozdania !.v]nika' iż wykonmie budżetu Gnily za rok
ubięety wynosi ogć'lm:
' w falaesie dochod'w . 13.336'250 4 co wobec PlaDu' ok€śloŃgo na kwotę 13 '683.099 zł'

. w zak€si€ łydatków - 16.2ó6'128 ż' @ w odniesieŃu do !I.nu' uchwalonego w lvysoko.
ści 1ó.848.899 zł' *''ŁoŚi 96,54 %.

Jak f tego widać, do lełnego wykomia plfuu abEkło: w doohoda.! 346.849 zł
(2.53 7o)' a w łydatkach 5 82 .771 zł (3'46 y.).

Wnad. zuważyć Przy bł!' Źe .ocaa rś€]izrcja wyda1ków majątkołyct (iNgsrycyj'
nych) Gminy qyliosłe rŹen 6:2?8.5E6 z! oo na uchiBlony ich !|m w k{o.ie 6'6ló.042 zł
śmowi 94,90 %' Dde t€ aajdują pohłiddzelie w sPBwozd&iu Rb.NDs za 2008 i

see8ćłowe wykomi€ dochodów i łyda&ów budż€tu GEiny za ńinimy rck' w tyń
wykoMie dochodów (dolócji celowych) i vydatków niązeych z realircją adń ż f5kesu
adniniltracji ŹądWE zlecolych Btawowo Gńini€, iluŚtrują w ułładfie p€łnej kldyEkac.ji
bud-żelowej załącaiki E 1, lą 2 i 2a do pźćdmiotowego sPEwozdmia' Natomialt Ś&r roq.



nego tĘ'koMia ple()laych wydatków d! adania mej{&owe (inwestycine) rcstał omó'
wiony M str. 2l-29 opiiiowdego sPrawozdEia l

PoóMując wie|kości ogóIle dorycząśe dochodów i t}daLl(ów budżefu c'niny. teba
stwieńzić. Ź gospoddka budż.towa Gmini ua 2008 r. zaisloęła się ujęmnym wynikiem fi.
tlffiowln - d;fic}tem w łysokośoi 2.929.878 zł, wobec pleowe€go w budż€cie defic}tD e
Iołotę 3.1ó5.8oo zł. Dde w t}t fa*Bie foŚl4ły PŹedstawiÓne M stt. 22 lredmiotowego
spawozdanią kt'óre są zgodn€ e s!ńwozduien Rb.NDs'

Analiza 
'ydatkowmia 

środków z bu&€tu Gminy' dokonana w oleciu o ńatdiał spra.
$ozdawcz} a 2oo8 f', nie wykmje przekoc7mia okeślonego p|eu w loszde8óbych po.

?ycjach t}datków. @ noŹe atĘm oaae&. iż w tyf zaklsie zacho@o dyscy?Iinę fin6.

Na Doz}.tywe odnolowMi. zaslu8uje róMież fakl że jak do$odzl splawo7dei€ Rb'
285 z wyń@ia planD $rydaLkó$ bu.l2eLowych ż 2008 r' M Lonię. Ńku cniD nie po{a.

dała zobowiąai vyńa8a|nych z tytułu dNtaw towów i usług.
w ocenie efeldów gospoddki budżetowej i m@tiwoŚci fil]ffiowych Gminy nie możla

oÓminać spraw zdhuenia rej jednBki 7 r'tufu Pożyczek iloed}'fu. o czyń jest mo$a na sE'
)2 oadlózonigo spmwozdeia' wedłu8 lodflg m ilforucji. sLsn z2dhĘmia Gmny ńa
dri; Jr @dnń 2oo8 r' lś4ałiował się oEóld da (volę ]'89ó'?65 zl. Śeowiqf 20.22 %
wykomyin doclooow budzetowych cminy za rok sprswozdałcry' Zadfużenie w w' wy-
śokości zostało ł'kufue fgodnie z danymi, ujęrymi w splawofdmiu Rb.Z o s'anie zobowią.

Dołąmnęw.meh załą'aikówE 5' ó i 9 sprawozdeiazłykonmiaplmÓw Em.
sourych Domu Ku|tuĄ iBiblioteki Publicaej w Kafuszynie dako smoŻądoĘYch insr'tucji
kulfuryj o@ smodfi€lneeo Pub|icaego ZaHafu opiekj Zdńwob.j $ Kafuś7ynie - PŹy.
Óodni opiekj zdro$ofuej a 2008 l., w D)4iI obecDego poŹądku pmwe8o. nie lodle8ają
opidic!'miu przez RIo' Niefujej jednak mdmi.nia się. iżBumiŚt jako oĘe $akona$c4
Gminy oboMą7my byl predłozyĆ rego rcdfaju spmwozd&ia Radfie Miej{kiĆj w KahEzyńie.
oodobnię iak w orz}Tad]'a slEłozd9ni! z sfkona.ia budżefu Gminy' w teminie do dnia 20
t)Ba h.iel tó9 ;L t pkl l i 2 usiAłf o fin6i5ach pub|imych). co jal mioslować M|e'
ż' z |Jeści fu!ĄdzdjaBmigrza Dsla|o ucżyDione'

Nie stwierdzają. w p@dlożolym slrawozdmiu z łfkonfuia budżetu Gminy istohych
ni€docią€lięó, skład ouekający uw.żą iż PĘedmiotowÓ sprawozdanie more byó }'yk!rzy.
srane !trz Rad€ Vieiska w x!łlszy'ie w dokmoiu ocedy w)kofua budferu Gminy i pod.

ięciu i"lxciwej aecyąji w gpnwie abso|uro.im dla BUjmlsta Kalusz}Ta r 2008 r'. zgodnie
z att. t8 ust' 2 pkt 4 us.a{y z tlnia 8 marca 1990 r. o samożą&i€ gmiBrym (Dz' U. z 200l r'
Nr l42, poz.1591zpóż\' m.) omzdL 199 ust' 3 Bl.wy o fiffi@h publicaych.

Młąc na wfględzi€ po1łfżsre, skład oftkający w PEedmiolNej spBWę Bydał o!i.

- oi nilEkej Mhna!, :hż! o.lnałmP do śokgiun R?gioaalnE rb, obru'hunlbnq \ Wa.
,zN|.' xl' K'Śz'|aqa ad, w l?mtnle 14 a1i ad a1ia ]?l do|ęechia
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