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UCHWALA Nr Si.363.2018
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzbry Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia ltlwzeSnia 2018 roku

w .sprawie opinii o pnedlo2onej prze;z Burmistrza Miasta i Gnciny Kaluszyn informacji
o pnebiegu wykonania bud2etu za pierws;ze polrocze 2018 roku.

Nia podstawie art.13 pkt 4 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z drria 7 pa2dziernika 1g92 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 22016 r. poz.561) -
sklarc orzekajqcy Regionalnej lzby obrachunkowej w warszawie w skladzie:

Prze,wodniczEca - Ewa Wielgorska
Czlonkowie - Jolanta Tomaszek

- Kamil Krauschar

uchwala, co nastgpuje.

$1

Pozytywnie opiniuje informacjq o przebiegu wykonania budzetu lVliasta i Gminy Kaluszyn za
piennrsze polrocze 2018 roku.

$2

Uzasadnienre stanowi integralnq czgsc uchwaly.

s3

OrJ niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2018 r., przy zarzqdzeniu Nr 47l2O18l3urmistrza Kaluszyna z dnia
30 sierpnia 2018 r., do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol Zamiejscowy
w Siedlcach wplynqla informacja z wykonania budzetu Gminy za prienvsze polrocze 2018 roku,
inl'orrnacja o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej, informacja o pzebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz SP ZOZza I pirlrocze 2018 r.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdzil, co
nastripuje:

1. Uchwalony pzez Radq Miejskq budzet Gminy na2018 nok, po uwzglqdnieniu zmian
dokonanych w pierwszym potroczu 2018 roku, przewidywal plan dochodow w wysokoSci
2E.511.556,86 zl. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 13.542.3t31,7221, co stanowi 47,SOo/o
planu.
Dochody biezqce zostaly zrealizowane na poziomie S3,2Soh planu pro zmianach.
Dochody majqtkowe wykonano na poziomie 14,74o/o planu.
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2. Uchwalony Wzez Radg Miejskq budzet tqcznie z dokonilnymi w pienruszym p6lroczu
2018 roku zmianami pzewidywal plan wydatkow w wysokosci io.tso.4s6,g6 zt. Wydatki
og6lerm zrealizowano w kwocie 12.982.816,10 zl, co stanowi 43,0go16 planu, z tego:
a) wy'datki bie2qce zrealizowane zostaly na poziomie s1,2go/o planu po zmianach
b) wy'datki majqtkowe zrealizowane zostaly na poziomie 15,81% planu po zmianach.

W tabeli Nr 2 Wykonanie wydatkow budZetowych za I polrocze 2018 r. w uktadzie pelnej
kliasyfikitcii budZetowejw dz. 900 rozdz. 90002 S 6057 wykazano wykonanie planu w kwocie
5"53tt,- zl podczas gdy ze sprawozdania Rb-28S za okres od poczqtku roku do 30 czerwca 2O1g
roku wynika wykonanie 0,- zl, natomiast w S 6059 wykazano wykonranie planu w kwocie O,- zl a
z,wlw sprawozdania wynika kwota 5.535,-zl.

3. Wynik bud2etu za pierwsze polrocze 2018 roku, stianowi nadwyzka w kwocie
5ti4.S15,62 zl. Uchwalony budzet po zmianach wg stanu na d::ieh 30 czerwca 2018 roku
przewidywal deficyt 2018 roku w kwocie 1.638.900,- zl.

4. Stan naleznoSci wymagalnych ogo{em na dziefi 3r0 czerwca 2O1B r. - wg
sprawozdania Rb-N - wyniosl 1.062.196,80 zl co stanowi 7,84% do dochod6w wykonanych-i
3,729/o do dochodow planowanych.

5. Z badania pzedlozonej pzez Burmistz Miasta i Gmirry informacji oraz zlo2onych
przez jednostkg sprawozdafi wynika, i2 na dzien 30 czerwca 2018 noku spelniony zostal wym6g
wynil'rajqcy z arl. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach'publicznycn (t.j. Dz. Ul
212017 r. poz.2O77 zezm.).

6. Stan zobowiqzan wg. tytulow dluznyeh Gminy na dziefi 30 czenrea 2O1€ r.'. wg.
sptrawozdania Rb-Z - wynosi 8.783.270,04 zl, w tym zobowiq;:ania wymagalne w kwocie
9€i.0215,93 zl. Zobowiqzania wymagalne dotyczq ZGK w Kaluszynie

7. Wg danych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28S nie
shruierdzono przekroczenia planu wydatkow budzetowych na koniec okresu sprawozdawczego.

8. Wraz z informacjq o pzebiegu wykonania bud2r:tu za pierwsze p6lrocze
2C118 r., pzedlo2ono informacjg o ksztaftowaniu siQ Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w,tyrn o pze.biegu realizacji przedsigwziqi, o ktorych mowa w art. 226 ust. 3 cyt. ustawy
o llinansach publicznych

9. Do informacji o pzebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2018 roku dolqczono
inl'orrnacjq z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie za I polrocze 2018 roku.
Wg- informacji na dzien 30 czerwca 2018 roku nale2nosci izobowiqzania wymagalne w Sp ZOZ
w Ka{uszynie nie wystgpujq.
Natomiast w Domu Kultury w Kaluszynie oraz Bibliotece Publicznej w Kaluszynie nie
wskazano w przedmiotowej informacji czy na dzie6 30 czeruvrca 2018 roku istniejq bqdi
nie istniejq zobowiqzania i nale2no6ci (w tym wymagalne).

Sklad Ozekajqcy zwtaca uwagQ na potrzebq monitorowania na bie2qco stopnia
realizacji bud2etu Miasta i Gminy a jeSli zajdzie taka potrzeba urealnienia go.


