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Uchwała Nr 092/p126/R/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 267
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 305), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok,
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Roman Fandrejewski

- przewodniczący

2.

Anna Patyk

- członek

3.

Katarzyna Renke

- członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała nr 179/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2020 rok. Przedmiotową uchwałą przyjęto również
informację o stanie mienia powiatu za rok 2020.
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego opracowano w formie opisowej
i tabelarycznej.
Na wstępie części opisowej zaprezentowano ogólne informacje o zaplanowanym na 2020
rok budżecie oraz jego zmianach w ciągu roku, a także o wykonaniu budżetu. Dochody budżetu
przedstawiono według źródeł ich pochodzenia, podając kwotowo ich wykonanie oraz procent
wykonania w stosunku do planu. Wydatki budżetu przedstawiono z podziałem na bieżące
i majątkowe, w ujęciu kwotowym i procentowym. W kolejnym zestawieniu wydatki zostały opisane
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. W części opisowej przedstawiono ponadto informacje
na temat przychodów i rozchodów budżetu oraz należności i zobowiązań powiatu.
Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów
i wydatków budżetu
przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
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W oddzielnych tabelach zaprezentowano m.in. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w 2020 roku oraz zestawienie zadań inwestycyjnych.
W dalszej części przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego,
a także przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Tak opracowane sprawozdanie z wykonania budżetu, w ocenie tut. Składu, daje Radzie
Powiatu obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania
określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały
w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Badając pod względem formalno-prawnym złożone przez powiat sztumski sprawozdania
m.in.: o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również
o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych
gminom Skład Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2396).
Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:
- dochody budżetu wykonano w kwocie 80.974.801,95 zł, co stanowi 132,9% planu, w tym: dochody
bieżące w kwocie 71.113.777,10 zł (128,6% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości
9.861.024,85 zł (176,1% planu),
- wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 55.212.247,33 zł, co stanowi 92,3% planu, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 45.085.635,61 zł (92,4% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości
10.126.611,72 zł (91,8% planu),
- nadwyżka budżetu za 2020 r. wyniosła 25.762.554,62 zł,
- dług publiczny na koniec 2020 r., obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
wyniósł 7.449.224,00 zł i stanowił 9,20% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu należności powiatu na koniec 2020 r. wyniósł 1.035.865,04 zł i w stosunku
do stanu na koniec 2019 r. zmniejszył się o 9,76%.
Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2020
wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym
z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu mającym zastosowanie do
wykonania budżetu za rok 2020).
Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu zawiera dane wymagane postanowieniami
art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki
powiat posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku
2020.
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Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu
z kwotami planowanymi w budżecie na 2020 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych
sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach
przedłożonych tut. Izbie.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Jednocześnie tut. Skład wskazuje, że niewykorzystane w roku budżetowym 2020 dochody
z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), stanowiące dochody budżetu powiatu,
pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, należy
w całości przeznaczyć w roku budżetowym 2021 na wydatki związane z realizacją zadań zgodnie
z art. 403 ust. 1 ww. ustawy.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Roman Fandrejewski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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