
Uchwala nr Ci.237.2015
SKlADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

wWARSZAWIE
z dnia 10 wrzesnia 2015r.

wyrazaJqca opmlf~ 0 przed/oionej przez Wojta Gminy Ciechanow in forma cji 0 przebiegu
wykonania budietu za pierwsze po/rocze 2015 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r" poz. 1113 z p6zn. zm,) Sk/ad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zesp6/ w Ciechanowie:

Przewodniczqcy:
Czlonkowie:

· Jan RUDOWSKI
· Renata SOKOLNICKA
· Krzysztof POLENS

Wydaje si~ opml~ pozytywnq 0 przedloionej przez W6jta Gminy Ciechan6w informacji 0
przebiegu wykonania budietu za pierwsze p6lrocze 2015r.

Od niniejszej uchwa/y s/uzy W6jtowi Gminy odwo/anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od dnia dor~czenia.

Sklad Orzekaj,!cy przyj,!l nastypuj,!ce kryteria, kt6re stanowi,! podstawy wydania opinii pozytywnej w zakresie
przedlozonej informacji 0 przebiegu wykonania budzetu za pierwsze p6lrocze:

zachowanie r6wnowagi budzetowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w), w tym
niezaistnienie:
a) przekroczenia planowanych wydatk6w,
b) nieuzasadnionych znacznych rozbieznosci pomiydzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem dochod6w

(przychod6w),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt duzego przekroczenia tego planu,
d) wyzszego zaangazowania niz plan,

brak nieprawidlowosci formalnych i prawnych , w tym :
a) niezgodnosci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania,
b) niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwal,! budzetow,! i jej zmianami,
c) przekroczenia upowaznienia do zaci,!gania zobowi,!zan,



d) niezgodnosci danych dotycz,!cych subwencji na 2015 rok wedlug stanu na dzien 30 czerwca 2015r.
pomiydzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budzetowych,

e) raz,!cego nieprzestrzegania klasyfikacji budzetowej okreslonej Rozporz,!dzeniem Ministra Finans6w z
dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i
rozchod6w oraz srodk6w pochodz,!cych ze ti6del zagranicznych,

f) nieterminowego przekazywania uchwal do RIO.

W wyniku analizy informacji 0 przebiegu wykonania budietu za pierwsze p6trocze oraz sprawozdan
statystycznych i analizy budietu na 2015r. stwierdzono, Ie:

1. Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal
realizacjy dochod6w w wysokosci 20.716.722,57 zl. Dochody Gminy zrealizowano w
kwocie 11.031.955,94 zl, co stanowi 53,25 % planu, w tym:

a) dochody biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 11.007.148,82 zl, co stano wi 54,26 %,
b) dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 24.807,12 zl, co stanowi 5,74 %.

2. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja okreslona
w art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe wymogi
dotyczqce maksymalnego wskainika splaty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony wzoru
wskainikajest mniejsza od kwoty wynikajqcej z prawej strony.

3. Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal
realizacjy wydatk6w w wysokosci 22.044.220,96 zl. Wydatki og61em zrealizowano w
kwocie 9.360.587,91 zl, co stanowi 42,46 % planu, z tego:

a) wydatki biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 8.700.887,63 zl, co stanowi 52,89 %,
b) wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 659.700,28 zl, co stano wi 11,79 %.

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

5. Plan dochod6w i wydatk6w ustalony uchwalami budzetowymi jest zgodny z planem
wykazanym w przedlozonych sprawozdaniach.

6. Sprawozdawczosc budzetowa zostala opracowana zgodnie z obowiqzujqcymi w tym
zakresie przepisami i zlozona w terminie.

7. Informacja 0 przebiegu wykonania budzetu za I p6lrocze br. zostala opracowana zgodnie
z zakresem i formq okreSlonq przez Rady Gminy w uchwale Nr XLII/211/l0 z dnia
30.06.2010r.

8. Wraz z informacjq 0 przebiegu wykonania budzetu za pierwsze p61rocze przekazana
zostala:

- informacja 0 ksztahowaniu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym 0

przebiegu realizacji przedsiywziyc,
- informacja 0 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Chotumiu. Z informacji wynika, ze w jednostce nie wystypujq
naleznosci i zobowiqzania.

Wystypuje niskie wykonanie dochod6w majqtkowych; plan wynosi 431.981,00 zl, zas
wykonanie 24.807,12 zl, co stanowi 5,74 %. Z wyjasnien W6jta niskie wykonanie tych



dochod6w wi'l2e siy z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomosci przeznaczonych
przez Gminy na sprzedaz.

Wystypuje takZe niskie wykonanie wydatk6w majl:!tkowych; plan wynosi 5.594.269,74 zl, zas
wykonanie 659.700,28 zl, co stanowi 11,79 %. Wedlug wyjasnien W6jta zawartych w
informacji niskie wykonanie tych wydatk6w wil:!ze siy z terminem realizacji inwestycji w II
p61roczu 2015 roku.

Wskazuje siy takZe, iz na zaplanowanl:! kwoty 1.300 zl na przeciwdzialanie narkomanii nie
bylo wydatk6w. Wedlug wyjasnien W6jta doll:!czonych do informacji srodki te zostanl:!
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugim p61roczu br.

Przewodniczqcy
Sktadu Orzekajqcego

K KOLEGIUM
Izby Obrachunkowej
Waraawie--- -..

1) W6jt Gminy Ciechan6w
2) ala


