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achvoła Nr I 526/1 I
skladu orzekojqcego R siohakej lzbrl obldćhuhkooej

w WąBzawie ZesPól w siedlcach
z dtli& 7 kwietnia 2011r.

Na podstawie ań' l3 pk1 5 i ań' 19 un.2 ustaNy 2 dnia 7 pździeńik! 1992 .' o recio_
naln'ch i^ach obrachunkolvych (DŻ' U' Ż 2001 r. Nr 55. poz' 571 z póżn' n.) 9 Niązla! z
a ' 2ó7 usl' 3 i fi.270uŚI' 2 uslasy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o findsach publicznych (Dz.
U' Nr l 5 7' poz. 1240 z !óa' zm.) ' sklad orzekający Rceionalnej lzby obEchunkowoj
iv waśzawie' w osobach nrv' c7-łonkóv Kolegium RIo:

_ Plzryodniczącyi Je.zy ZiółkÓwski

opiniuj. pozylywnie pŹedloŻone przez Burmislrza Kałuszyla sprarvozdmie z $ykonmia
budżefu cminyKaluszyn za 2010 r' Wżz objaśnieniami i infomacją o stanie mienia

UZASADNIENTE

w dniu 29 marca 20l l r' do Regiondlnej Izby obfichunkos'cj rvpłynęło zalządanię
Nr ]]/20] l Bumńtlza Kałuszyna z dnia 28 marca 20] l r', w trybie ktÓrego Bumislrz
pŹedloży] slrawoŻdeie Ż wykonania budżetu cniny KafusŻyn za 20l l r' wraz Ż objaśnie_
niańi i infomacją o stanie mieńia gminneBo oraz slrawoŻdaniańi rocznyńi z vykonańia
planów l'lmŚowycb smoŹądolrTch insĄtucji kuhury i sańodŻielneeo Publicaego Za_
kladu opieki zdiowohej h'Żychodni oljekj Zdlo$otlej w KaluŚŻynie'

Przedstawione sprawoŻdanie z rykonaia budżetu Gmioy za 2010 !'' pod]ecające a_
olinio\ładu przez Rlo. zostało przygotowane s'formie opiso\o ' tab9ldycacj. w pelnej
szczcgólo$'ości i układzie spójnyn z uchrvałą bu&eLową Gminy na rok 20]0' w ivyniku
analizy 

'lalcriałów 
składających się na p.zcdniotÓ\Ye s!ńs'ozdanię nje ś{'ierdzolo niado_

Ćiągnięć pod łzclędęm formy i komplelnoś.j iĆh opraco$,ania. a także lozbieżności foma]'
no_mchunkowcb $ śosunku do s!.!{oŻdń ŚtatyŚtycaych Rb_27S. Rb_28s. Rb_50 i Rb_
NDs. spo.74dzonyc! za okes od pocŹqik! roku do dnia 3 l g.udlia 2010 r.

opiniołane sprawozdhie prŻedstawia' że $fkonanie budżetu Gminy Kaluszyn z
20l0 r' rvyniosło ogóleń:
_ 

'v 
zak$ie dochodóN 15'692'2'{3.02

11 '448'193,34 Ż1|

zl, li' 89'94 % pleu. lchłlloneF! na klvolę

_ F zakesie $Tdatków 13'400'817.08 ut co\yod.iesieniu doplanu. ÓkreślÓnego w wyŚo_
kości l5'684'593.34ż. stanowi 85'44 %'

odnofować prŻy rym ueba' Że rvydatki majątkowe ('nrveŚIycyjnej) Ża ńińiony iok
budżetorrf jak polrvierdŻa Śpntvozdad€ Rb'NDs zos1aly wykonaneńu łącŻnie !v kwocie
l'479'820'47 zI. .o $obćĆ jclr planu. uch$alonego $'lvysokości 3'404'943 zl, $anowi tylko
43.,ló 70' podczas sdy realizacja Nyddrkó\' bicżących budzetu cmila a ten san okcs
uksŻtaltotvała się na poŻio'nie 97.08 % (!lan 12.279'650'34 ź. wykoDanie ll'920.996.6l
zł). wykonanie zadań inweŚtycyjnych' ze vskaza.iem przycŻyn niskieeo stopnia rcalizacji
planÓrvmyĆh *ydatkórv na lcgo rodzaju zadanią omówiono w cŻ9ści opiso\ei p.zed]ożon€_



_qo sprawozdania GtL 29_j.1). z zalączenien ubeli fu.l. ŚŻczceÓłowo illstrując.j (F lś'oto
\.-f (( .a\..r -!curL )\.-.r J..)d.rkr\ o, dda r" . r\.)l c.

AnaIiŻa $'adatkołania środkÓ\Y 7 budżctu Gniny $ ?0l0 r'. dokonana ł oparcj! o
przcdstawiony malcrjał splas'o7da\ut. nie \ ykJzdlł P.zekocz.ń uchł'a]oncgo \' poszczc_
gólnyclr po4cjach p]anu \!ydalkórr'

Pz). lyń $)pada ró\,nieŻ odnoto\'aÓ. ż. na konicc mińionego roku Ghina Die po'
siadala zobo$Ęzań \ł}ma_qahtch z t'\tulu d.sta\'1o\aIó[ i u51ug omz $rnagrodzcn pla
coNnlczych ie.. c7.Bo lomalnym lotwierdrcniem iesr spra$oTdanic Rb 28S z \Dkonania
p]dN $1datkóN budżcto\fch lcj jcdnostki'

w ngNiq/aniu do spra\'] \v]'konania Planu dochodólr i N] dal({nl budżct Ę'ch, na_

leż) \ Ógólnej ocenie Ń-akon.Óia bud7ctu 7, rok 2010 nieć na NŻs]ędzie fakt. że roczna go-
spodł a budżclo\a Gminy zanrkręła sic dodatninr rr}nikjc'n fitrmso\lnr ladrv!'Żką
budżetu i! \ł}sokości 2 29l'425'94 zl. p.4 plano\fanqi n!d\],żce na k\lolę l '?63'ó00 7l. co
tcż Ft\aicrdz! spmwozdanie Rb_NDs'

NieDniej jdnak nal€7y róNnicŻ 
^|\\aŻ'ć' 

iŻ jak s]nikł Ż inlbmacji /!]ra.(ej na
slt. 35 częściopiso\€j spo\'oŻda|ia na konjec ]0]0 rckU cJnina Kah6Ż9 posirda]a z&
dluŻcdicZ1)lulu uciągniętych kcd]1ó\' ipożyczck Zndfużcnic to Nllosilo ó 0]0.803.ó6 zl
(zgodnie 7e spta$'o7daniem Rb_Z o stanie /.bo\iŁań). slano\'iąc ]]8']0 % \ykonanych
dochodfiI btrdżctu Gnnry za nriniÓny lok. co Żalen ś\YiadcŻy o dość znacŻnrn ogranic7c_
nfu nmżli\Yości li.any^!'ch 

'€jże 
j.dnośki \v okcsic splrl) PoNśalich /.bo{ią2'1 l

Rcasumuj4c' slilad orzckający \ ś$icllc po$yżs7'\clr lslalcń sl$iłdza. iŻ przcdlo
żon. Drzcz Runnisl'a sra\lzdanie l \vykonania budżetu Gminy za 20l0 r' Żostalo opra
co\vanc lolnrrnic. którc sla!o\'i \L jslocjc rfc7.rpuiąĆt i ŻamzoD \'iałgodny matclial
inl'onnac]jno analilyczn)'' nic7będny d]a orgłnu Śano\viącego Gnriny q' cc]u d.konania
\vhścn'c'j ocdr! \!}kÓnaDia budżeu'

w po\vyżsĄnr st.nie veczy. skhd ożckający plŻcdn]iolore spla}ro/danie /ao!i_

aJ i|liliaith\ | słla aó| a hr ! .lo Ka]qń|r| R. li -lhkl I:b\. o h.u. ]] lkl,1 q | 
'l'.l\1|l 
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