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Pzewodniczqca SO:
Czlonkowie SO.

S klad u Orzekajqcego Regiona I nej lzby Obrach u n kowej
w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opiniio przedloZonym przez Burmistn'a Kaluszyna
sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2017 r.

podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pafldziernika 1992r.
o alnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 267
ust. 3 zw. z arl.267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

U. z 2017 r. poz. 2077) - Sklad Ozekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej(tj. Dz.
W w nw. osobach Czlonk6w Kolegium RIO:

Ewa Wielg6rska
Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek

przez Burmistza Kaluszyna sprawozdanie z wykonania bud2etu Gminy
2a2017 r. opiniuie pozytywnie,

Niniej opinia, mimo i2 ze v,tzglgd6w formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce
prowadzonej w ramach bud2etu, stanowi jedynie ocene przedlo2onego

prze prowadzo neg o pod kqtem prawidlowoSci s porzqdze nia teg o doku mentu.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wraz z Zarzqdzeniem Nr 1312018 Burmistrza Kaluszyna z dnia
28 marca 2018 r. wplynglo sprawozdanie roczne z wykonania budi:etu Gminy Kaluszyn za
2017 r. JednoczeSnie Sklad Ozekajqcy stwierdza, i2 Burmistz Kaluszyna zamie5cil
w komplecie materialow sprawozdawczych, dla potzeb Rady Miasta, sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kaluszynie, Domu Kultury
w Kaluszynie, Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie za
2017 r. oraz informacjq o stanie mienia Gminy w g stanu na dzieh 31 grudnia 2017 r.

Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu sq zgodne z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach bud2etowych z wykonania bud2etu z: wielkoSciami zawartymi
w przedlozonych sprawozdaniach bud2etowych za okres od poczqtku roku do dnia
31 grudnia 2A17 r. wdokumentach pzedlozonych RlO.

W ocenie Skladu Orzekajqcego sprawozdanie zostalo sporzqdzone w ukladzie
odpowiadajqcym uchwalonemu pzez Radq budzetowi na 2017 r.

1. Uchwalony ptzez Radq Miejskq bud2et, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku
pzewidywal realizailq dochodow og6lem w wysokoSci 26.176.970,- zl.

Dochody wykonano w kwocie 25.259.946,05 zl, co stanowi 96,50 7o planu,
z tego:
- dochody biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 24.049.429,09 z:l na plan 24.193.930,11
zl, tj. w 99,40 %,
- dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 1.210.516,96 zl na plan 1.983.039,89
zl,lj. 61,04 oh.

2. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 6.667.023,67 zl, co stanowi 26,39 %
wykonanych dochodow og6lem.



3. Skutki obniZenia gornych stawek podatk6w, udzielonych ulg i zwolnieh oraz skutki decyzji
organu podatkowego w sprawie umorzeh zalegloSci podatkowych na podstawie
sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodow podatkowych wynosily za 2017 r.
635.$93,67 zl i stanowily 4,47 olo realizaqi do dochodow wlasnych.

4" Stan nalezno6ci og6lem na 31 .12.2017 r" wg sprawozdania z wykonania planu dochodow
(Rlr-27s) wynosil ogolem 1.126.104,55 zl, tj. 4,46 % wykonanych dochodow ogolem, w tym
zalegtoSci wynosily 949.142,04 zl, natomiast nadplaty wynosily 6.221,60 zl, t1. O,O',2 o/o

wykonanych dochod6w og6lem.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie naleznoSci otaz wybranych aktywow
finirnsowych stwierdzono, i2 na dzieh 31.12.2017 r" kwota wymagalnych nalezno6ci wynosila
1.055.758,34 zl, z tego z tytulu dostaw towar6w i uslug - 107.460,32 zl.

6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzafi wedlug tytul6w dluznych oraz
gwarancji i porqczeri ustalono, 2e na dzieri 31 .12.2017 r. Gmina posiada zobowiqzania
w truysokoSci 9.098.836,36 zl. i stanowiq 36,02 % wykonanych dochodor,v og6lem.

7. Uchwalony przez Radq bud2et, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku pzewidywal
real izacj g wydatkow w wysokoS ci 27 .11 6.97 0,- zl.

wydatki zrealizowano w kwocie 26.163.610,44 zl, co stanowi 96,27 % planu, z tego:
- urydatki bie2qce zrealizowane zostaly w kwocie 22.081.154,90 zl na plan 23.014.533,56 zl,
tj.'n 95,94%,
- ntydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 4.082.455,54 zl na plan 4.162.436,44 zl,
tj.'n 98,08%.

8. Rok sprawozdawczy zamknql sig deficytem w wysokoSci 903.664,,39 zl na planovuany
deficyt w kwocie 1.000.000,- zl.

9. W sprawozdaniach nie stwierdzono pzekroczeri wydatkow budzetowych oraz nie
wystqpily zobowiqzania wymagalne, kt6re lqcznie z poniesionymi wydatkami przekraczeiyby
plarn wydatkow.

10'Wykonane wydatki bie2qce na koniec roku budzetowego nie sq wyasze od wykonarrych
dochod6w biezqcych, co oznacza,2e zachowany zostal wymog okre5lony w art. Z4Z usi,t. Z
cyt ustawy o finansach publicznych.

Biorqc pod uwagq tre56 powyzszych ustaleh, a tak2e informacje zwiqzzaneze sposobem realizacji pzez Burmistrza Kaluszyna zadan wynikajq,oych
z uchwalonego przez Radq Miejskq budzetu na 2017 r. stwierdzono, ze przedloi:one
sprawozdanie (opiniowany dokument) stanowi material informacyjno-analityczny obrazurjqcy
sprrsob realizacji budzetu i moze stanowid podstawq dla organu stanowiqcego do dokonania
merytorycznej oceny jego wykonania.

W zwiqzku z powylszym postanowiono, jak w sentencji uchwaly.

Od ninieiszei uchwaly sluZy odwolanie do Kotegium Regionalnej tzby Obrachunkowej
w Warszawie za poSrednictwem Zespolu RtO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
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dorqczenia niniejszej uchwaly.
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