
UCHWAŁA NR CVIII.231.2020 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  

W SZCZECINIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Golczewo 

za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 

 

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: 

1. Anna Suprynowicz – Przewodnicząca 

2. Dawid Czesyk – Członek 

3. Katarzyna Korkus – Członek 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2019 rok, przedło-

żone wraz z informacją o stanie mienia, z uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 

 

Uzasadnienie 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2019 rok, przedłożone Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w ocenie Składu Orzekającego zo-

stało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia 

ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych i uwzględnia: 

1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej; 

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trak-

cie roku budżetowego; 

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu na ogół zgodne 

są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozpo-

rządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sek-

tora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Skład Orzekający dostrzegł jednak 

nieprawidłowości, z których większość pozostaje bez wpływu na ogólny obraz wykonania budże-

tu, a jako istotniejsze wymienić należy:  

- w załączniku Nr 2 błędne zaprezentowanie danych dotyczących wydatków w poszczególnych 

grupach (wydatki na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych, itd.) na skutek nie-

prawidłowego łączenia paragrafów wydatków w odpowiednie grupy, 

- w załączniku Nr 4 błędne wykazanie danych dotyczących planu i wykonania zarówno dochodów 

jak i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, 

- w załączniku Nr 6 zbędnie wykazano dotację stanowiącą pomoc finansową dla innej jst (rozdział 

92695, § 2710), a w załączniku Nr 10 nie ujęto dotacji  rozdziału 75412, § 6230 udzielonych z 

budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicz-

nych. 

Dane sprawozdawcze co do zasady sklasyfikowane zostały zgodnie z przepisami rozpo-

rządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji docho-

dów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w załączniku Nr 14 oraz w informacji o wydatkach rozdziału 

90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” (str. 10 sprawozdania) należało wykazać wyłącz-

nie dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wy-

datki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpa-
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dami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, ze zm.). 

Z przedmiotowych danych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego: 

1) zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca 

stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżeto-

wego, 

2) zachowana została relacja art. 243 ust. 1 cyt. ustawy, reglamentująca spłatę zadłużenia jednost-

ki samorządu terytorialnego,  

3) nie występuje przekroczenie zaplanowanych w budżecie wydatków i rozchodów, a także zo-

bowiązania wymagalne, 

4) należności wymagalne nadal utrzymują się na poziomie kilku milionów złotych, nastąpił przy 

tym wzrost wartości w stosunku do roku ubiegłego. 

 Informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach pu-

blicznych została przekazana Izbie w dniu 21 kwietnia br. W ocenie Składu Orzekającego przed-

łożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu. 

 Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynika-

jące z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach 

publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy za 2019 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia 

wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informa-

cje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonaw-

czego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego. 

  Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

 

Anna Suprynowicz 

https://sip.lex.pl/#/document/16797931?unitId=art(6(r))&cm=DOCUMENT

