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Uchwala Nr Ci.137.2019 
SKLADU ORZEKAJi\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Baboszewo sprawozdaniu z 
wykonania budzetu za 2018 rok 

Na podstawie art. 13 plct 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemilca 1992 r. 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r. poz. 561 ze zm.) w zwiilZku z art. 267 -271 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z p6zn. zm.) Sklad 
Orzekajilcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodniczl!cy: Artur CYBULSKI 
Czlonkowie: Renata SOKOLNICKA 

Krzysztof POLENS 

uchwala, co nastltPuje: 

§1 

Wydaje opini~ pozytywnl! 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Baboszewo sprawozdaniu z 
wykonania budzetu za 2018 rok. 

§2 

Uchwala zostala podjytajednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podjycia, 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekajilcy przyjil! kryteria, kt6re stanowiil podstawy wydania opinii pozytywnej w 
zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu gminy tj. 

zachowanie r6wnowagi budzetowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w), w tym 
niezaistnienie: 
a) przekroczenia planowauych wydatk6w, 
b) nieuzasadnionych znacznych rozbiemosci pomiydzy wykonaniem \Vydatk6w a wykonaniem dochod6w 

(przychod6w), 
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt duzego przelaoczenia tego planu, 
d) rozbieznosci rrllydzy zaangazowaniem a plan ern; 
e) niezachowania relacji z art. 242 liSt. 2 ustawy 0 finansach publicznych w zalaesie wykonania budzetu 

biez'!cego, 
t) przekroczenia okreslonych przez organ stanowi,!:cy lirnit6w i upowaznien do zaci,!:gania zobowi'!:zaIl, 

brak nieprawid!owosci fonnalnych i prawnych, w tym: 

a) niezgodnosci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdalliach po stronie planu i wykonania, 



b) niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalami budzetowymi i uchwalami zmieniaj'lcymi 
bud;:et, 

c) niezgodnosci danych dotycz~cych subwencji na 2018 rok wedlug stanu na e!zien 31 grudnia 2018 r. 
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budzetowych, 

d) raz'1cego nieprzestrzegania klasyfikacji budzetowej okreslonej Rozporz'1dzeniem Ministra Finans6w, 
e) zwi~zanych z fealizacj~ planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych Ofaz wydatk6w nim 

finansowanych, 
f) zwi~zanych z realizacj~ planu pfzychod6w i koszt6w samorz~dowych zak!ad6w bud;:etowych, 
g) nieterminowego pfzekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sklad Orzekaj,!cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, bior,!c pod 
uwagy ponadto informacje wynikaj,!ce ze sprawozdan bud:i:etowych (Rb) i przedlo:i:onego 
sprawozdania finansowego (bilansu z wykonania bud:i:etu) oraz dane wynikaj,!ce z 
informacji 0 stanie mienia Gminy. 
W swietle powy:i:szych kryteri6w i przyjytego zakresu badania analiza sprawozdania z 
wykonania bud:i:etu za 2018 rok wykazala, co nastypuje: 

1. Zawartosc i szczeg6!owosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte wart. 267 ust. 1 pkt 1 i 
art. 269 ustawy 0 finansach publicznych. 

2. U chwalony przez Rad" budzet, po uwzgl"dnieniu zmian w ci~gu roku przewidywa! 
realizacj" dochod6w w wysokosci 37.176.854,36 zl. Dochody Gminy zrealizowano w 
kwocie 36.698.417,77 zl, co stanowi 98,71 % planu, w tym: 
a) dochody biez'!ce zrea1izowane zostaly w kwocie 36.236.689,18 zl, co stanowi 

99,26 %, 
b) dochody maj~tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 461.728,59 z!, co stanowi 

68,92 %. 

3. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja okreslona 
wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe wymogi 
dotycz'!ce maksymalnego wskainika sp!aty zad!uzenia, t.j. kwota z lewej strony wzoru 
wskainikajest mniejsza od kwoty wynikaj,!cej z prawej strony. 

4. Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwolnien, ulg, rozlozen na raty, odroczen, umorzen, obnizenia g6rnych 
stawek podatk6w w kwocie 847.639,79 zl, co stanowi 11,84 % wykonanych 
podstawowych dochod6w podatkowych. 

5. Uchwalony przez Rad" budzet, po uwzgl"dnieniu zmian w ci,!gu roku przewidywal 
realizacj" wydatk6w w wysokosci 40.513.759,11 zl. Wydatki og61em zrealizowano w 
kwocie 36.290.901,99 zl, co stanowi 89,58 % planu, w tym: 
a) wydatki biez'lce zrealizowane zosta!y w kwocie 33.062.592,20 z!, co stanowi 

92,25 %, 
b) wydatki majEftkowe zrealizowane zosta!y w kwocie 3.228.309,79 z!, co stanowi 

69,10 %. 



6. Wynik budzetu za rok 2018 zamknql siy nadwyzkq w kwocie 407.515,78 zl, na 
planowany deficyt w kwocie 3.336.904,75 z!. Zrealizowane zostaly przy tym planowane 
rozchody (splata pozyczek) w wysokosci 473.275,75 z!. 

7. Zachowane zostaly wymogi okreslone art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych, 
gdyz wykonane wydatki biezqce nie Sq wyzsze, niz wykonane dochody biezace. 

8. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

9. Sprawozdania zlozono w terminie. 

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zosta1y zobowiqzania niewymagalne w wysokosci 
869.774,88 zl, kt6re lqcznie z wykonanymi wydatkami przekraczajq plan wydatk6w. 
Zobowiqzania w kwocie 867.194,23 zl wynikaji) z tytulu wynagrodzen i uposaZen oraz 
obligatoryjnych wplat platnika (skladki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do 
zobowiqzan z powyzszych tytul6w nalezy stwierdzic, ze wynikajq one z mocy prawa. 
Zobowiqzania w wysokosci 2.580,65 z!. (dz. 754) dotyczq dostaw towar6w i uslug. 
Zobowiqzania te zostal:y zaciqgniyte zgodnie z upowamieniem Rady Gminy udzielonym 
W6jtowi w zakresie zaciqgania zobowiqzali z tytul6w um6w, kt6rych realizacjajest niezbl'dna do 
zapewnienia ciqglosci dzia1ania jednostki i termin zaplaty uplywa w roku nastl'pnym. 

Sk1ad Orzekajqcy wskazuje na niskie wykonanie dochod6w majqtkowych (plan wynosi 
6ti9.910,26 zl, wykonanie 461.728,59 zl, co stanowi 68,92 %) oraz niskie wykonanie wydatkow 
majqtkowych (plan wynosi 4.671.773,18 zl, wykonanie 3.228.309,79 zl, co stanowi 69,10 %). W 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budzetu Gminy Baboszewo W 6jt przestawil i uzasadnil 
powody niskiego wykonania dochod6w i wydatk6w majqtkowych. 

Biorllc powyzsze pod uwag~ Sldad Orzekajllcy postanowil jak w sentencji. 

Od uchwaly ShlZY odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od daty doryczenia niniejszej uchwa!y. 

Otrzymujq: 
1) W6jt Gminy Baboszewo 
2) a/a 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

CZLONEK KOtlUHUM 
ROglonalneJ Izby Obrachul.lkowej 

W Warszawie (, 

C~YE·"" 
mgl' Artur Cybulski 


