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załączeniu przesyłam uchwałę nr DU34/2020
Składu Omekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu miasta Dotoryja za 2019
rok.
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sprawie opinii

nr

IXI34/2020

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o

dnia 30 kwietnia

przedłożonym przez Burmistrza

2020

Wrocławiu

we

r.

Miasta

wykonania budżetu miasta Złotoryja

Złotoryja sprawozdaniu
za

rocznym

z

2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2137) w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finamach publicmych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) oraz zarządzenia nr
2/20 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycmia 2020 roku w
sprawie wymaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający
Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Tomasz Miśkiewicz
przewodniczący, Aneta
członek
Kieljan członek, Maciej Gardas
-

—

-

wydaje opinię pozytywną
o

przedłożonym przez Burmistrza
Złotoryja za 2019 rok.

miasta

Miasta

Złotoryja sprawozdaniu rocznym

z

wykonania budżetu

Uzasadnienie
Stosownie

do

267

ust.
1 pkt 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) dalej "u.f.p.", zarząd jednostki
samorządu
terytorialnego (w gminach
wójt, burmistrz, prezydent rrriasta), w tenninie do 31 marca
roku
następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stamwiącernu i
izbie
regionalnej
z
obrachurucowej sprawozdanie rocme
wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z
zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej
niż w
uchwale
budżetowej. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności elementy
wymienione w art. 269 u.f.p.
W dniu 31 marca
2020 r. Burmistrz Miasta
Złotoryja, zarządzeniem Nr 0050.63.2020 z dnia 25
marca
2020 r., przedłożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu miasta Botoryja za 2019 rok.
w
Uwzględniając dane zawarte
przedłożonych Imie sprawozdaniach z wykonania procesów
gromadzenia środków publicznychi ich rozdysponowania (o symbolu
Rb), sporządzonych za okres od
początku roku do 31 grudnia 2019 roku, Skład Orzekający w
wyniku analizy przedłożonego
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, stwierdził co następuje.
Plan dochodów i wydatków budżetu
wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z
uchwał i zarządzeń organów
gminy.
Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 68.757.160,35 zł, co w stosunku do
planu rocznego
ustalonego w kwocie 84.831.932,42 zł stanowi
81,05%. Wykonane dochody bieżące wyniosły
65.822.145,48 zł, tj. 97,55% planu stanowiącego kwotę 67.474.555,91
zł, natomiast
dochody
majątkowe uzyskano w kwocie 2.935.014,87 zł, tj. 16,91% planu
w
rocznego
wysokości
17.357.376,51 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.613.027,97
zł, co stanowi 62,04%
planu. Wydatki budżetu ogółem wykonano w wysokości 66.361.543,43
zł, z tego wydatki bieżące w
kwocie 61.175.351,79 zł i wydatki
majątkowe w kwocie 5.186.191,64 zł. W stosunku do
planowanych wielkości, wykonane wydatki ogółem stanowią 74,57%, wydatki
bieżące 94,74%, a
wydatki majątkowe 21,24%.
W wyniku realizacji
przedstawionych kwot dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką
w
kwocie 2.395.616,92 zł, przy
planowanym deficycie budżetu w wysokości 4.155.845,64 zł.
Nadwyżka operacyjna, liczona jako ró'mica między dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
wyniosła 4.646.793,69 zł.
W 2019 r. Gmina
zaplanowała przychody ze źródeł zwrotnych w kwocie 1.462.500,00
zł, które
zrealizowała w kwocie 357.000,00 zł.
Rozchody budżetu przeznaczone
na
spłatę
długu
zostały
zrealizowane w zaplanowanej kwocie
1.180.001,95 zł (100%). Łączna kwota spłaty zobowiązań
finansowych wraz z wydatkami na obsługę długu wyniosła 1.911.090,50 zł, co stanowiło
2,78%
wykonanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań
Na
9,26%.
wynoszącym
dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie
Gminy wynosiło 23.544.351,85 zł, co stanowi
34,24%
art.
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wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
zestawienia
za 2019 r. obejmuje część opisową oraz
z wykonania budżetu
Sprawozdanie rocme
w
tym planowane i
tabelaryczne, prezentujące wykonanie budżetu w układzie danych liczbowych,
W części
wykonane dochody i wydatki budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
działów klasyfikacji
opisowej w sposób syntetyczny omówiono wykonanie dochodów według
i
rozdziałów
działów
klasyfikacji
budżetowej. Wykonanie planu wydatków omówiom według
i
zadań
na
kwot
majątkowych.
bieżących
realizację
poniesionych
budżetowej wydatków z podaniem
Przedstawiono skutki finansowe określenia przez Radę Gminy stawek podatkowych w wysokości
udzielenia przez
oraz
niż ustawowe
niższej od maksymalnych i wprowadzenia ulgi zwolnień innych
oraz
dochodach
w
Podano kwoty zaległości
organ podatkowy ulg w zapłacie zobowiązań.
do
w stosunku
poinformowano o działaniach windykacyjnych podejmowanych w roku budżetowym
wykonanie dochodów oświatowych
ulegających z płatnością podatków i opłat. Przedstawiam
dochodami.
Opisano stopień
jednostek budżetowych i wydatków siinansowanych tymi
zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
na
sprzedaż napojów
Ze sprawozdania wynika, że dochody z opłat za wydane zezwolenia
zadań w
w 88,19% na sfinansowanie
zł
i
427.889,75
wydatkowane
zostały
alkoholowych wyniosły
(kwota wydatków 377.373,65 zł). Z
zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi
zł stinamowano
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych w kwocie 8.742,58
środowiska
(kwota wydatków 8365,77 zł). Z
w
95,69% wydatki na zadania z zakresu ochrony
kwocie 3.493.228,12 zł (rozdz.
w
dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 50490) sfinansowano zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki
związane z gospodarowaniem odpadami stamwiły kwotę 3.678.443,49 zł).
o
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną
że ocena
wydatkowania
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Wskazuje jednocześnie,
do
i
wyłącznej właściwości
gospodarności należy
środków budżetowych pod względem celowości
organu stanowiącego.
izbach
Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
w
Wrocławiu
we
obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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