
UCHWAŁA Nr 3.e./87/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art.13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2137) - 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodniczący - Konrad Pachocki 
Członkowie - Aneta Dygus

- Kamil Michalak
uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów 
za 2020 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie przy zarządzeniu Nr 26/2021 z dnia 22 marca 2021 roku wpłynęło 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał 
analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym 
prawem w wyniku czego stwierdził, co następuje:

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 41.017.495,86 zł, co 
stanowi 97,89% planu, przy czym dochody majątkowe zrealizowano na 
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poziomie 89,76% natomiast dochody bieżące na poziomie 99,07% 
planu po zmianach.

2. Plan wydatków został wykonany w 41.097.678,68 zł, co stanowi 94,26% 
planu, przy czym wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 
90,05% planu. Stopień realizacji wydatków bieżących wynosi natomiast 
95,22% planu po zmianach. 

3. Wynik budżetu roku 2020 zamknął się deficytem w kwocie 80.182,82 zł; 
przy planowanym na poziomie 1.699.036,96 zł.

4. Zaplanowane przychody w kwocie 6.037.251,08 zł zostały wykonane w 
87,58%, natomiast planowane w kwocie 4.338.214,12 zł rozchody 
budżetu wykonano w całości.

5. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała należności wymagalne w 
kwocie 1.134.895,00 zł, co stanowi 2,77% wykonanych dochodów 
budżetu za 2020 rok

6. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z zobowiązania dłużne 
Gminy Stanisławów wyniosły 11.261.999,57 zł, co stanowi 27,46% 
wykonanych dochodów ogółem. Powyższą kwotę stanowią kredyty i 
pożyczki długoterminowe. Jednocześnie wskaźnik spłaty długu wraz z 
kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 cyt. 
ustawy o finansach publicznych.

7. Spełniając wymóg określony w art. 6 r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., 
1439) w sprawozdaniu zawarto informację o wysokości zrealizowanych 
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków 
poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w ust. 2 - 2c 
ww. przepisu. Z przedstawionej informacji wynika, że ww. dochody 
zostały wykonane w wysokości 888.087,34 zł natomiast wydatki -
1.279.656,80 zł.

8. W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych 
zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S wg stanu na 
koniec 2020 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach 
klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych

W ocenie Składu Orzekającego opiniowane sprawozdanie spełnia 
wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i jest dobrym źródłem 
informacji o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok. Wskazać przy tym należy, 
że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod 
względem kryterium jego zgodności z prawem, natomiast ocena działań Wójta 
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w zakresie stopnia realizacji budżetu, oraz ocena gospodarności i celowości 
przy wykonywaniu budżetu należy do organu stanowiącego Gminy.
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