
4 0 4 Ca

' " )  ’ > N  *

R egionalna Izba Obrachunkowa 
w W arszawie

Z espól Z am iejscow y w S ied lcach

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. (25) 632 82 15; 644 01 07 

e-mail: siedlce@warszawa.rio.gov.pl

S0-Si.0031.304.2015

r« « W !S *
r

L
L.DZ.

2015 -09-  1 4

“"BI

Siedlce, dnia 09.09.2015r.

Zastępca Burmistrza 
Miasta Łaskarzew

Duży Rynek 32 
08-450 Łaskarzew

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Si.304.2015 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 września 2015 roku w celu 
służbowego wykorzystania.
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Uchwala Nr Si.304.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Z  dnia 9 września 2015 r.

w spraw ie: opinii o przedłożonej p rze z  Zastępcę Burm istrza M iasta Łaskarzew informacji o 
przebiegu  wykonania budżetu M iasta Łaskarzew za  Ipó łrocze  2015 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 z późn. zm.) 
Skład Orzekający w osobach nw. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie:

- Przewodnicząca Składu: Teresa Wysokińska
- Członkowie Składu: Ewa Wielgórska

Kamil Krauschar,

na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach u c h w a ł a ,  co następuje:

Opiniuje się p o z y t y w n i e  przedłożoną przez Zastępcę Burmistrza Miasta 
Łaskarzew informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew za I półrocze 2015 
roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz
nych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz.885 z późn. zm.) w dniu 20 sierpnia br. wpłynęło do Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach Zarządzenie Nr 
OR.0050.33.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w 
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształ
towaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdro
wotnej za I półrocze 2015 roku wraz z załączonymi w/w informacjami, które przekazywane 
są, również, Radzie Miasta.

Powyższe informacje zostały opracowane zgodnie z Uchwałą Nr X/66/2011 Rady 
Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy infor
macji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wie
loletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze, co spełnia wymóg art. 266 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych.

Opiniowaniu podlega, w myśl art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachun
kowych, informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew za I półrocze 2015 
roku.

Dane cyfrowe, wymienione w opiniowanej informacji, zgodne są z wielkościami, 
wykazanymi w półrocznej sprawozdawczości statystycznej, w tym w Rb-27S, Rb-N, Rb-28S, 
Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50.

Z opiniowanej informacji wynika, że dochody budżetowe ogółem planowane na rok 
2015 w wysokości 16 386 971 zł, zostały wykonane z wyprzedzeniem w stosunku do upływu 
czasu, bo na poziomie 8 897 623, co stanowi 54,30 % planu rocznego. Przebieg finansowego i 
rzeczowego wykonania dochodów budżetowych Miasta prezentowany jest na stronach 2-3 i 
10 Załącznika Nr 1 oraz w tabelarycznych Załącznikach Nr 2 i 4 do w/w Zarządzenia Za
stępcy Burmistrza. Na stronie 2 i 3 Załącznika Nr 1 do w/w Zarządzenia Zastępcy Burmistrza



poruszony jest, także problem należności wymagalnych (zaległości) w dochodach budżetu 
Miasta, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 743 391 zł, co stanowi 8,35 % 
uzyskanych dochodów budżetowych ogółem za I półrocze br. Dotyczą one głównie: Dz. 700- 
21 989 zł; Dz. 756-140 306 zł; Dz. 852- 457 891 zł i Dz. 900- 118 425 zł. W zakresie w/w 
zaległości w dochodach budżetowych prowadzone są, jak podano w informacji (str. 2 i 3 czę
ści opisowej) działania zapobiegawcze i windykacyjne. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zare
jestrowano, też, należności nie wymagalne w wysokości 217 744 zł (Rb-27S), które uwag nie 
nasuwają na tym etapie realizacji budżetu.

Odnośnie wykonania wydatków budżetowych ogółem, to można zauważyć, że 
kształtuje się ono wyżej niż wynikałoby z upływu czasu. Plan roczny wydatków budżeto
wych ogółem w kwocie 16 407 707 zł, został zrealizowany na poziomie 8 650 755 zł, co sta
nowi 52,72 % planu rocznego. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykazują się prawie 
zgodnym z upływem czasu zaawansowaniem ich realizacji w stosunku do planu rocznego, 
który założony w wysokości 922613 zł, został wykonany w sumie 406 170 zł, stanowiącej 
44,02 % planu rocznego tej pozycji. Przebieg realizacji wydatków budżetowych Miasta w 
wyrazie finansowym i rzeczowym przedstawiony jest na stronach 4-12 Załącznika Nr 1 i w 
tabelarycznych Załącznikach Nr 3, 4 do w/w Zarządzenia Zastępcy Burmistrza. W żadnej z 
pozycji wykonanych wydatków budżetowych nie stwierdzono przekroczeń w stosunku planu 
rocznego w wykonaniu kasowym. Nie odnotowano, także, wystąpienia na koniec I półrocza 
br. zobowiązań wymagalnych, co należy ocenić pozytywnie. Zarejestrowane, natomiast, na 
dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania nie wymagalne na sumę 361 386 zł (Rb-28S) za
strzeżeń nie budzą. Skład Orzekający stwierdził ponadto, że wykonanie wydatków budżeto
wych bieżących za I półrocze br. nie przekracza kwot uzyskanych dochodów bieżących, co 
należy ocenić pozytywnie jako gwarancję dotrzymania wymogu określonego w art. 242 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane poziomy dochodów budżetowych ogółem i wydatków budżetowych ogó
łem w ich realizacji za I półrocze 2015 roku sprawiły, że w miejsce deficytu budżetowego, 
planowanego na rok 2015 w wysokości 20 736 zł, uzyskano za I półrocze 2015r. nadwyżkę 
budżetową na sumę 246 868 zł. W I półroczu 2015 roku zasilono, także, przychody budżetu 
Miasta kwotą 797 278 zł oraz dokonano też spłat rat kapitałowych w kwocie 396 592 zł od 
wcześniej wykorzystanych kredytów i pożyczek. Zakres potrzeb i zobowiązań kredytowo -  
pożyczkowych Miasta prezentowany jest na str. 1 i 12 Załącznika Nr 1 i w Załączniku Nr 5 
do w/w Zarządzenia Zastępcy Burmistrza. Należy, też, zaznaczyć, że obciążenia roczne bu
dżetu Miasta z tego tytułu, jak i ogólne zadłużenie, pozostają na poziomie nie naruszającym 
przepisów prawa.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji uchwały, po
zostawiając Radzie Miasta ocenę prawidłowości przebiegu wykonania budżetu Miasta za I 
półrocze 2015 roku.

O d niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachun
kowej w W arszawie w terminie 14 dni o d  daty j e j  doręczenia.
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