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Uchwala Nr Si.153.2019
Skladu Orzekaj4ceE;o Regionalnej Izby Obrachun

w Warszawie,
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie opinii o przedloZonym przez Burmistrza Kaluszyna sprawozdaniu z
wykonania bud2etu Gnniny za 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1i 2 ustawy zdniaT pafudziernikalgg2r. o regio-
nalnych izbach obrachunkorvych ( Dz.lJ. 22016 roku, poz. 56t zp6in. zm.) - Sklad Orzekaj-4cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. czlonk6w Kolegium RIO:

- Przewodnicz4ca Skladu
- Czlonkowie Skladu

- Jolanta Tomaszek
- Romana Ignasiak
- Agnieszka Malkowska,

uchwala, co nastgpuje:

o pi n i u j e pozy tyw n ie sprawozdaniezwykonaniabud2etuGminy Kaluszyn za11l8
rok przedlo2one przez Burmistrza Kaluszyna.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2019 r. dorqrczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Ze-
sp6l w Siedlcach zarz4dzenie Nr 19/201.9 Burmistrza Kalusryna z dnia 2/ maria 2Ol9 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania bud2etu Gminy Kaluszyn za 2018 rok, sprawozdania i planu
finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kaluszynie i Domu futtury w Kaluszynie
oraz samodzielnego Publicznego Zaklatiu Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie - Przychodni Opiet<i
Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonal analizy i oceny
ww. dokumentu w zakresie zgodnoSci z c,bowi4zujQcym prawem.

Sprawozdanie z wykonania bud2etu Gminy podlegaj4ce zaopiniowaniu przez RIO opraco-
wano w formie opisowo -tabelarycznej przedstawiaj4ce wykonanie bud2etu w pelnej szczeg6lowoSci
klasyfikacji budZetowej w ukladzie odpowiadaj4cym uchwalonemu przez Radg Mi"jrtq budletowi na
2018 rok. zawarte w nim dane liczbowe zar6wno w czgsci opisowejjak i tauelaryirn"j nie wykazuj4
rozbie2no$ci w stosunku do wielko6ci u-iqtych w rocznych sprawozdaniach budzetowych spoizqar|-
nych za 2018 rok i zlo2onych do Zespolu RIO w Siedlcach, oraz uchwal4 Rady Vtie.lstiel w sprawie
uchwalenia bud2etu na 2018 rok wraz z uchwalami i zarz1dzeniami dokonuj4cymi zmian budzetu
podejmowanymi w ci4gu roku.

Zamieszczone w opiniowanym sprawozdaniu dane wskazujq, Ze budhet Gminy w 2018 roku
wykonano:
- w zakresie dochod6w w kwocie 26 687 895,70 zl na planowane 27 5L7 534,09 zl ti. gg,gg %. Do-
chody maj4tkowe osi4gnigto w wysokoSc i L 757 899,23 il na planow ane 2 362 gL7,24 zl tj. w 74,40 %
planu.
- w zakresie wydatk6w og6lem w kwocie 27 787 268,99 zl na planow ane 29 155 869,70 zl tj. 95,31. Vo.
Wydatki maj4tkowe zrealizowano w 87,04 Vo; plan 4 840 880,12 zl, wykonanie 4 Zl3 524:lB zl. Wy-
datki te stanowi4 15,16 oA wydatk6w og6lem zrealizowanych przez Gming Kaluszyn . Wykonanie
planu wydatkdw inwestycyjnych za 2018 rok przedstawiono w czgsci opisowej opiniowanego spra-
wozdania oraz w czgsci tabelarycznej dot. wydatk6w.
- realizacja dotacji i wydatk6w na zadanir: zlecone wyniosla gg,g5 qo,plan _ 7 725 g4g,lg zl, wykona-
we7 7t4 4,64,7O zl.

Relacja wielko6ci rocznegr) wykonania planu wydatk6w biez4cych w kwocie
23 573 744,8121 do osi4gnigtych dochod6w bieZ4cych budzetu w kwocie 24 g2g gge,+l zl, Swia6czy
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o zachowaniu wymog6w wynikaj4cych z art.242. ust.2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finan-
sach publicznych (Dz. tJ_. z 2017 roku , trroz. 2077 z p62n. zm.), wedlug ktorego zrealizowane wydatki
bieLqce na koniec roku budZetowego nie mog4 by(wyasze niz osiagnigte doihody biez4ce ( ... ).Nakoniec 2018 roku wypracowano nadwyzlig operacyjn4 w wysokosci-i :io 251,,66;1.

Z por6wnania wielkoSci osi4g;nigtych dochod6w i zrealizowanych wydatk6w wynika, ze
bud2et Gminy Kaluszyn zamkn4l sig ujemnym wynikiem finansowym - deficytem w wysokogci
7 099 373,29 2tr, przy planowanym deficycie w kwocie L 63g 335,6r zl.

Ztealizowano w 2018 roku pr:rychody zwrotne w l4cznej kwocie 3IB7 000,00 zl.W 2O7g
roku Gmina ztealizowala rozchody w kwocie 1 645 000,00 zl, ztytulu splaty zaci4gnigtych w latach
poprzednich kredyt6w i pozyczek oraz wykupu papier6w wartosciowych.

Z przedlo2onego sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 201g rok jaki sprawozdania Rb-2BS (o wydatkach) 2a2018 *yniku, i,e na dzieit:t.u.zois roku nie wyst4pily
39bo-wiazania wymagalne, nie stwierdzono takze przekroczenia wykonania planowanych wydatk6w.
Na dzieri 31.12.2018 roku wyst4pity zobowi4zania niewymagalne obciQzajQce budzet 2019 roku na
lqcznq, kwotg 781 657,08 zl, do czego netwiqzano na stronie 2i opiniowanego -at"rialu. Jednoczesnie
Burmistrz Kaluszyna podaje, i2 w Zakladzie Gospodarki Komunalne.j w Klluszynie wyst4pily zobo-
wigania wymagalne w wysoko6ci 60 1g(1,60 zl.

Stan zadlu2enia Gminy na dziefl3\.1,2.201,8 roku wg opiniowanego sprawozd ania za20lg
rok wynosil 10 640 836,36 zl , i stanou'i 39,87 7o wykonanyJtr OochoO6w 2018 roku. Na stronie 29
opin iowane go sprawozdania wyszcze 96ln iono tytuty dluzne.

Realizacja bud2etu w 2018 roku pozwolila na zachowanie relacji lqcznej kwofy splaty zo-
bowi4zari wynikaj4cej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pirbticznych w roku
objgfym analizq,jak i w latach nastgpnych.

NaleznoSci wymagalne (zalegtcSci ) budzetu Gminy na dzieit3l.lZ.zOtB roku wg badane-
go sprawozdania wynoszq 1 088 595,67 zl i stanowi4 4,O8oh wykonanych dochod6w 201gioku. Wy-
szczeg6lnione zostaty dochody, z kt6rych pochodz4 zalegloSci i podjgie dzlalaniamaj4ce na celu ich
wyezgzekwowanie.

W przedstawionym materiale odniesiono sig tak2e:- do wykonania przedsigwzig6 realizo-wanych w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku,- do realizacji program6w finansowanych zudzialem srodk5w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy rinan*ait publicznych. przedsta-
wiono r6wnie2 zestawienie stopnia zaawansowaniaiealizacji program6w wielolitnich.

Material przedstawia ponadto : wykonanie pr4rchod6w i koszt6w przezjednostkg podlegl4
dzialajqclw formie zakladu Gospodarki Komunalnej-wg stanu na dzieit3l giudnia 20lg roku , wy-
konanie planu finansowego: Domu Kultury w Kaluszyiie i Biblioteki pubicznej w Kaluszynie, SpZoZ w Kaluszynie - Przychodni opieki Zdrowotnej, zal4czono r6wnie2 informicjg o stanie mienia
komunalnego Gminy Kaluszyn wg stanu na dzieir li.tz.zo8 roku. Dokumenty te nie podlegaj4 opi-niowaniu przez RIO.

Po dokonanej analizie, naleby uzna(, iz przedmiotowe sprawozdanie mo2e by6 w pelni wy-korzystane przez Radg Miejsk4 w celu dokonania oceny wykonania budzetu i podjgciu wlaSciwej
decyzji w sprawie absolutorium dla Burrnistrza Kahxzynu . d".nu merytoryczna wykonania bud2etu
nale?y do Rady Miejskiej w Kaluszynie.

od ninieiszej uchwaly sluiy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w warszawie,
ul. Koszykowa 6a, w termini<t r4 dni od d,nia dorgczeniaichwaty.
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