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Na podstawie arl13-,pH.5 l zwiqTku 
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,i .tsr
opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Kaluszyn za 201g rok..v tvt\.
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Ueasadnienie stanond integralnq czq&6 u*waty.

AA!r
oo nlni$$?9j uchwafy stu2y odwolanie do SIy'l* Rqgionalnei tz.ly oblrachunkorrejw lvaruzawie w teflniflie 1+ cniod oni. oorg*onia uerrwarv.

Uzasadnienie

-vtt-dniu 31 marca 2020 roku do Regionalnej lzby-obmehnnkowej w Warszawie, wraz
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zlzeayt'effi 
rytrmistaa Miasti [*ru*yn'N, t6ffb?0 i dnia'lo *ar*r' iotg ,0k0, wphyngosprawozdanrg l wrkonania budietu Gminy k*uoyn;;20igH. 
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Sklad orzekajEcy Regionalnej l*y obrachunko**i* wrozawie opiniujqc powyiszesprawoedanle dokonal jego analizy oraz'pordwnania r cokilm*nta*i *rairo*ry*i d;{ffijw posiadaniu rzby. r1r eflkcie pov*yiszycd dr#;ilr"d;;;ril; #;hi-,
1' Plan dochodow zostal zrealizowany 

:v vry:gkosci 30.$00J5I,S6 zl, co stanowi gl,ss%
qlayw,anrch dochodow ogolem oicrrooy ot i; -yfi;il;gs,;0y" ptanu, natomiast
dochody majqtkowe w 66,290/0.

2. PJan wydaryy,l:rlrr wykonany w kwocie 32.818.860,29 zr, co stanowi g?,ls%
planowanych wydatkow ogotem. vlydatki t+E*r4,k;-# * giaoil natomiast wydatkirnaiqtkowe w 96,07% uchwalonego'planu. w wynitri analizy rp**o*Jx nie sfwierdzonopnekrocaenia pranu wydatkow, 
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Wyleo*anc v;ydatki biezace sq ni*sae od zrealizowanych dachodorr bieiqcych, co
oana{za. iz sp*lniano vrym& okre*lony art,Zl?ust.2 ustawy o finansach publicznych.

I przedtozonego $prawozdania Rh-N o stanie naleino*ci oraz wybranych akgw6w
finans*wych wynika, 2e Gmina posiada naleino$ci wymagalne w r<wocii- i"i0t.gffi,a{ d,
co stanowi 4,?9% dochodow wykonanych,

Ze sprawozdania wynika, 2e bud2et za 2019 rok zamknql siq deficytem w kwocie
?.338.303,13 nl, pny planou*anym defirycie w wyrokosci}.ffir,ooulng d, 

"

Zaplanowane paychody oraz rozchody budtetu zostaly wykonane w calo$ci..

Ia.podsiawie sprawozdania Rb-Z ustalono, te eobowiq3ania Grniny Kalwzyn na koniec
2019 roku *9dfug tytu{ow dluznych wyniosly 12.6S0.005,A2 il co stano'wilo g1,S1a/o

dochodow wykonanych o.golem wa powyiszq kwolq skladajE siq zobowiq3ania z tytutu
zaciqgniqtych kredyiow i pozyczek. Wskazat pfty tym nallzy, iZ na ioniec okresu

:lt?Yg{awczego Gmina byla obciq2ona zobowiqzaniami wymagalnymi w kwocie
39.168,66 rl z tytulu dmtaw towarow i uslug.
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s, spe{niajqc v{ymog okre$lony w art. 6 r usl 2e ustawy z dnia
1996 r. o utzymaniu czysto.sci i pozEdku w gminach {Dz.u. z eols r., za1
w sprawozdarriu zawarto infonnaciq o wysokosci zrealizowanych
za gospodarowanie odpadami oraz wydatkow poniesionych na
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gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczegolnieniem
w ust. 2 -Zcww. pnepisu.

Skiad Ozekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie bioqc pod uwagq
pourytsze ustalsnia, a iakie"uryla*nisrta uawarte w sprawozdaniu snn'reiC4, ,u ,ip***ii
:fl:::}iT :p.tii1,y-*,Ti rvqnlt<aiqc? I *. 2.61 ekl 1 - 3 ustawy o finansach pubticznych,

sy*temu
wymieniorrych

Ws\aryd F.p tyrn natezy, te uryUalqc-opiniq,$kfad Orlekaiqcl, dokonit ocsny;trd#-i, e"d
vrzglqdem kryterium jego zgodno$ci z prawem, natomiast ocena'dzialari Burmistrsa w zakresie

organu stanowiqcego.
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