
UCHWALA Nr PI.293.2017
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACTTUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 12 wrze6nia 2017 roku

wyrairajqca opinig o przedlo2onej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa
informacji o przebiegu wykonania budietu za I pdlrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. l9 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tel<stjedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) SHad
Orzefujqcy Regionalnei lzby Obrachunkou,ei vv LYarszawie Zesp6l w Plocku u,skladzie:

Przewodnicz4ca - Romana Ignasiak
Czlonkowie - Agnieszka Malkowska

- Agnieszka Kosmaczewska
- uchwrla co nastQpuje:

$l
W wyniku analizy przedloZonej informacji o przebiegu wykonania bud2etu Gminy
Miasto Sochaczew za I pblrocze 2017r. wydaje opinig pozytywnq.

$2

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaty.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Plocku po przeanalizowaniu sprawozdan statystyc zny ch oraz informacji
o przebiegu wykonania bud2etu zal p6hocze 2017 roku, zlolonej przez Burmistrza
Miasta Sochaczewa ustalil, co nastgpuje:

1. Uchwalony przez Radg Miejskq budzet, po uwzglgdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidywal plan dochod6w w wysokoSci 149.985.383,7321.
Dochody og6lem zrealizowano w kwocie 75.152.696,8321, co stanowi s0,lloh
planu, z tego:
o dochody biel4ce zrealizowane zostaty w kwocie 72.736,817 

'8821, 
co stanowi

51,287o planu;
. dochody mai4tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 2.415.878,9521 co

stanowi 29,1l%o planu, tj. poniZej uptywu czasu.

W informacji o przebiegu wykonania budzetu odniesiono sig do powstalych
odchyleri wykonania dochod6w maj4tkowych w stosunku do planu.





4.

-2-

Uchwalony przez Radg Miejsk4 bud2et, po uwzglgdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidyrval plan rvydatk6w w wysokosci 156.260,434,4921. Wydatki og6lem
zrealizowano u/ kwocie 72.442.507,8521, co sranowi 46,36yo plunu,
z tegoi
o wydatki bie2;4ce zrealizowane zostaly w kwocie 6g,423.g72,0121, co stanowi

50,467o planu;
o wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 4.019.635,g421, co

stanowi 19,457o planu, tj. poni2ej uplywu czasu.
W infonnacji o przebiegu wykonania bud2etu odniesiono sig do niskiego
wykonania wydatk6w rnaj4tkowych.

Wynik budZetu 'za pierwsze p6lrocze 201 7 roku zamkaql sig nadwy2kq
bud2etow4 w kwocie 2.710.188,982I. Uchwalony bud2et po zmianach prr**idr.1"
deficyt budzetowy w wysokoSc i 6,27 5.A50,7 6zl.

Stan nale2no6ci wymagalnych na dz.iefr 30 czerwca 2017t. wyni6sl
15.529.797,1721, w tymz tyrulu dostaw towar6w i uslug 3.552.553,9721.

Zadtuzenie na dziei 30 czerwca 2017 roku wynosi 40,557.741,1921, co stanowi
27,04 o/o planowanych dochoddw og6lem i dotyczy zaci4gnigtej pozyczek i
kredyt6w dlugoterminowych oraz emisji obligacji.
Zobo'tvi4zania wl,magalne nie wyst4pily.

7.

W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatk6w
budzetowych.

Plan dochod6w i wydatk6w ustalony uchwalami budzetowymi i zarzqdzeniami
jest zgodny z planem wykazanym w przedlo2onych sprawozdaniach.

Do informacj i o przebiegu wykonania bud2etu za I pohocze 2017 rok:o
dotqczono informacjg o przebiegu wykonania plan6w finansowych
poszczeg6lnych instytucji kultury:
- Sochaczewskiego Centrum Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,
- Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bifwy nad Bzur4 w Sochaczewie.

Do Regionalnej lzby Obrachunkowej przedlozono takile informacjg
o ksztaitowaniu sig Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Sochaczew, w tym o przebiegu realizacji przedsigwzigi. o kt6rych mowa w art.
226 usl.3 ustawy o finansach publicznych.

Maj4c na wzglgdzie powyzsze wydano opinig jak w sentencji uchwaly.

PRZI]WODNICZ4CA

9.

Skiadu




