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Uchwaln Nr Ci.79.2020 
SKLADU ORZl:KAJI\CEGO REGIONALNE.J TZUY ODRAOruNKOWE.J 

wWAnSZAWn: 
z <In;'l I 0 kwietni~ 1020 r. 

11' :,p rllwie H~l'd(fni(l opinij () przetiiozonY111 prze:. H10jlll Gillin)' BlIiJoszew{) ~l'rilll'(Jzdllll ili 

~ "'J'kof/al/ia b,/{/i;elll za 2019 r(Jk 

Na podstawie art. 13 pk1 5 oraz art. 19 us!. 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. 0 

regionalnych izbach obraclmnkowych (Oz. u. z 2019 r., poz. 2137 ) w zwi¥ku z all. 267 -
271 ustaw), z dnia 27 sicrpnia 2009 1'. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 
zm. ) Sklad Orzeka.i&cy Regionalnej [zby Obrachunkowej w Warszawie IV osobach: 

Prz(,wodniclO'!CY: AI'I"r CYBULSKi 
Czlonkowic: Renatn SOKOLNICKA 

:r';:'"LYsztofPOLENS 

Ilchwala, co nast~pllj(': 

§ 1 

\Vydaje opml~ pozy!ywnl! 0 przcdloz'Hlym przcz Woj ta Gminy Baboszewo 
sp,.awozdani ll z wylwnania budictu 1,a 2019 rok. 

§2 

Uchwala zos(ala jlodj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dnicm podj~cia. 

UZASAI)NIENI:E 

Sklad OI'Zekajqcy przyjql klytelia, kt6 re stanowiq podstalVl; wydania opinii pozytywnej 
w zakresie przedlozoncgo sprawozdania z wykonania budzetu gmi.ny tj. 

1.<lchowauic r6wnowagi bud7.-CtO\YCj (docllodo,,' i wydatk6w omi'. pr;.ychod6w rozchod6w). w tTrn 
nicznislJ lic llic: 
;l) przckroczenia planow<lllych wydatk6w. 

b) nicuzasnd llion~'ch znaczl1ych T\l/hici.nosci porujc;d:.::y wykona.rricm wydntk6w (I \yykowwiclH dochodow 
(prl.ychodo\\'). 

c) nicu ,ulsnduionr.:go ni(;:\\) kOHilllia plauu dochod6w tub zb) I dui.:cgo prz.ckroc-/.cnin tego phmu, 

ct) rozbicl lIOsci miydl.)' 7.r'1clngaZQWaniem a pliil1Cm; 

~) nkl.:Jcho\\::l.lU3 rc Jacji 7. ,111 . 2·U Hsl.2 usta\\')' 0 fimlllsnch pllblicZllycll W Lnkrcsic wykOIlJllia budzctu 
bicf...lccgo; 

n packroc"Lcnia okrcslollrch pr/.cz org~U1 sWJlmd<.jcy limitow i upo" 37JUc11 do Z:1c i'lgnnia zobowi~i',:.ln. 

bmk nicpr.lwidJO\\ osci !<Jfl li ilJ Jl.,ch i prawDych. W Iylll: 
,]) nicz£od llok i rnchunkowc.i kWOl wyknz..·lll~·ch w &p r:. t\\ ()/.d."IlJ ~lch po stro me planu i \\» k{)ll;'"m.i a. 

b) lliel'.goctnosci planu WSk:1Z~IlCgO \\' spnl\YOz<.!alljacll Z llchwal;lllli bUc!ic(Q\\") mi j ucln-rnlami 
~JlIjc l liajqc~'llli uu<l).Ct, 



( 

\. 

C) niczgodnosci dan)cll do{~ ·ct..,!C"ych subwcllC:ji Hil 20 19 rok \."cdlug stanu nIl dzicn :;1 grudnia 20 19 r. 
pOJllj~zy wykazcm MinistcrSlwa Fill:tlL~\\,:1 spr.rH"ozdanicm Z dochod6w bud7.ClonJch. 

d) i.l7:te-ego nicprzcstrL.cg.."I.nia klnsrfikucji budzclowcj okreslollcj Rozpol7!ldzeniem Ministra Finans6w, 

c) zwi<Jz..1Ilych z renlizac.:j., pl;mu dochod6w raChtlllkl1 dochodOw jednoslck OSwia lo\\'~ 'ch omz. wy<i;nkow 
Him l1n:mso\\'nnych. 

1) Z\\·j;jr.lUl) ch z. rcalil1lcjc.} p!;)IIU IHZ)'chodow i kosztow salllort.qdowych zaklad6w hllci ietow)·ch. 

g) 2winz.:'Ulych z wyknzanienl inforlll:lcjJ. 0 ktorych mown \\' art. 6r usl. lc uSlawy z doia 13 \\TJ;c~nia 1996 
r. 0 lIlrz)"m~lJliu C"".l),s losci i j>01'71}db..,\1 w gm.in:lch. 

h) lIielcru lillO\\cgo prL.Ckazyw3nia uchwal do Rcg ionnlllcj Izby Obrnchllnko"cj. 

Sklad Orzekaj~cy dokonal analizy i oceny sprawozdal1ia wraz Z objasnieniami, bior:)c pod 
uwag~ ponadto infonl13cje wyJlikaj~ce ze sprawozdan budzetowych (Rb) i przedlozonego 
sp rawozdania finansowego (bi lansu z wykonania budzetu) oraz dane wynikajqce z informacji 
o stanie mienia Gminy. 
W swietlc powyzszych kryteriow i przyj~tego zakresu badania analiza sprawozdaniH. Z 

wykonan ia blldzctu za 20 19 rok wykazala, co l1astllPuje: 

I. Zaw31tosc i szczeg610wosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte IV ~rt . 267 liSt. 1 
pkt I ian. 269 lIstawy 0 finansach pliblicznych. Zachowana zostala przy tym 
korelacja danych zawartych w sprawozdaniu oraz z infonllacj<) 0 stan ie mienia. 

2. Uchwalony prLez Rad<; budzet, po lI\VzgJ~dnieniu zmian w ci~gu roku przewidywal 
rcalizacjQ dochodow w wysokosci 40.7]0.513,00 zl. Dochody Gminy zreal izowano 
w kwo~ic 40.92 1.826,0'1 zl, co stanowi 100,52 % planu, w tym : 
a) dochody biezqce zrcali zowane zostaly w kwocie 39.390.015,63 zl, co stano,,·; 

100,54 % plm1U; 
b) dochody maj'ltkowe zrealizowanc zostaty IV kwocie 1.531.810,41 zl, co stanowi 

99,95 % planu. 

3. W zakfesic planowan~i kwoty dlllgu stwicrdzono, ze zachowana zostala felacja 
okreSlona wart. 243 uslawy 0 ftnansuch public.znych . Spelnione zostaty bowiem 
mtawowe wymogi dotycz4cC U1'lksymalnego wskai.nika splaty zadluzenia, ti. kwota z 
lewej strony WZOIU w~kail1ikajest 11111 icjsza od kwoly wynikaj~ccj z prawej strony. 

4. Wydano decyzje przcz urgan podatkowy na poclstawie lIstawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwoln ieil, ulg, rozlOZCll na mIl', OdroCZCli, 1I1l10rzen, obnizenia g6mych 
stawek podatkow w kwocic 800 .237,88 z1. 

5. Uchwalony przez Rad, buclzet, po lIwz~19dnielliu zmian IV ci~gll roku plLcwidywaJ 
realizacj~ lVydalkow IV wysokosci 40 .472.282,00 zl. Wydatki og61em zrealizowano 
w kwocic 3S.216 .952,~0 zl, co stunowi 94,'t3% planu, w tylll : 

a) wydalki biez~ec zrcalizowanc zosraly w kwocie 36.'i61.736,02 zl. co slanowi 
96,99 % plan\!; 

b) wydatki Inajqlkowc zrcalizowane zoslaly IV kwocie 1.755 .216,38 zl , co stano"~ 
60,94 % planu. 
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6. Wynik budzetu za rok 2019 zamkll1!/ si~ nadwyzk~ w wysokosci 2.704.873,64 zl na 
pl£UlOwanij nadwyzk9 w kwocie 238.231,00 zl. Ponad lo zaplanowano rozchody (splala 
krcdytow) w J\\Yocie 238.23 1 zl, klore loslaly zreali zowane w wysokoSc i 238.230,13 
zf. 

7. Zachowanc zoSlaly wymogi okrcsJonc IV art . 2'12 liSt. 2 lIslawy 0 fi nall sacb 
publiczn)'ch gdyz wykon8ne wydatki biezijce !lie s~ wyzsze niz wykonane dochody 
bicz~ce , 

8. Spctniony zoslalwymog okreslony IV ru1. Gr LISt. 2e ustawy z dnia 13 wrzcsnia 1996 r. 
o utrzymaniu czyslosci i porzqdl,u w gminach (Dz.U. z 2019 r, poz. 2010 z poin. ZI11 .) 

Ij. w sprawozdalliu zawarlO int0I111acjy a wysakosci zrcalizowanych dochadow z 
lytulu aplaty 7.a gospodarawanie odpadam i k01llunalnymi oraz wydatk6w 
pon iesionych na fill1kcjonowan ie systemu gospodarowania odpadami kOlIlunalnymi z 
wyszczeg61nicniem koszt6wwymicniollych IV a11. 6 rust. 2 - 2c w/w ustawy. 

9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczerua wydatkow budzelowych na konicc 
okresu sprawozdawczego. 

10. Sprawozdania zlozono w (erminie. 

W >prawozdaniu Rb-28S wykazane zostaly zobowi~zan i a niewymagalne w wysokosci 
1.047.060,76 zl, kl6rc l lfcznic z wykonanymi wydatkami przek raczaj~ plan wydalk6w. 
Zobowiqzania IV wysokosci 1.042.4 18,23 zl \")'nikaj~ z tyllil u wynagrodzeri i upos3zen oraz 
obligalOryjnych wplat platn ika (sktadek ZUS, doclatkowe wynagrodzeni a roczne). W stosunku 
do zobowiqzflll z powyzszych tytulow naJezy stwicrclzic, i.e wYllikaj ~ one z moe)' pralV3. 
Zobowi,!z3nia IV wysokosci 4.642,53 Zf. (dz. 801, 926) dot yell! dOSlaw lowar6w i uslug. 
Zobowi'lzania Ie zoslaly zaciijglli ,lC zgodnie z upowazniellielJ1 Rady Gminy udzielonym 
W6jtoYl~ w zakresie zac i ~gal1 i a zobowiqzrui z tyi uJow umow, klolyeh realizacja jest 
niezb~dna do zapewllien.ia ci1j.glosci dzialania jednostki j leonin zaplal)' upJywa w roku 

Ilast9JlIlYI11· 

W sp rmvozdaniu wykazano rown iez niskie wykonanie wydatk6w Illaj~lkowych (plan 
wynosi 2.880.379,78 zl, zas wykonanie 1.755 .2 16,38 zt, co stanowi 60,94 %) 

Z wyjasnieri W6jta dolqczonych do sprawozdania wynika cyt. ". .. niskie wykonanie 
wydatkow mai~tko,")'ch w 2019 roku spowodowane bylo brakiem aktualnych projekt6w 
budowlanych, kt6rych zlecen.ie wykonania rozpocz91o IV roku sprawozdawczym. Ponadlo 
podpisana tlO1owa Nr 1007/2019 na real i za~j~ przedsi~wzi~c i a pn. " przebudowa drog 
glllilinych oraz budowa kanalizacji deszczowcj w tlaboszewic na osied lu Topolowa -
Zielona" przcwidywala platnosc czryscioW<I, kt6ra l1 ie zostaia zrealizowiUlU z powodu 
nicpclncgo wykonania zakresu rob6t przcz przcdsi"biorstwo (brak faktury do plalnosci 
CZ9 sciow~i ) w zwi~zku z pm")'zszym wydatki przeslll1iyto na 2020 rak. UstaJone plany 
wydatkllIV inwcstyeyjnych i zalmp6w inwcs lyC}jnych IV ramach l\lnduszy soleckich 
poszczegolnych so lectw zostaly lIslalonc nil podstawic \\olioskolV soleckich, nalol11iast 
ostatec:Glle z(lkupy czy zadania in\Veslycyj nc po przcprOW:1d7eni u proccdury :Lgodnie Z lIstH\V;! 
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- Prawo z'UnOWiel\ publicznych, spowodowalo, ze "''Ydatki zostaly wykonalle w nizszych 
kwotach niz zaplanowano.". 

Ponadto ze sprawozdan ia Rh -1SS wynika, i.e w Gminie Daboszewo wyst9pujc 
niepe!na realizacja zadan w zakrcsie przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomani (plan 
wynosi 141.000,00 zl, zas wykonanic 11 2.171,62 zl, co stanowi 79,55%). Z wyjasnien 
dol~czonych do sprawozdania wynika, it cyt. "". Nicv,;ykorzystane srodki finansowc IV 

kwocic 28 .828,38 zl powi~kszij plan wydatk6w na dzialania z,,;¥.anc ze zwalczaniem 

narkomall i i przeciwdzialanie a!koholizmowi w 2020 roku. Na obecnym etapie przeznaczono 
juz kWOlor 14 .000 Z{.' · . 

lliorilC powyiszc pod Ilwag~ S!d:!d O"'lckaj~cy postanowil .ink w scntcncj i. 

Od L1chwaly s!uzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej IV \Varszawie 
IV lcmlinie 14 cln i od daly dor~czenia niniejszej Ilchwaly. 

OlrZYl11uj~ : 

I) W6jt Gminy Baboszewo 
2) aia 

Po..C:wodnic7.<1c), 
SkJaciu Orzckf[illcego 


