
UCHWAŁA Nr Pł.259.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w składzie:

Przewodnicząca - Romana Ignasiak
Członkowie: - Iwona Jagodzińska

- Agnieszka Małkowska
- uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Gostynina za I półrocze 2020 r. wydaje opinię pozytywną.

§ 2

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

UZASADNIENIE

     Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie po
przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku, złożonej przez Burmistrza Gostynina ustalił, co
następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał
plan dochodów w wysokości 80.512.979,19 zł.  Dochody zrealizowano w kwocie
41.626.190,59 zł, co stanowi 51,70% planu, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 40.700.535,52 zł, co stanowi
51,87% planu;

- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 925.655,07 zł, co stanowi
45,27% planu.

2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał
plan wydatków w wysokości 86.570.625,50 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w
kwocie 42.553.917,70 zł, co stanowi 49,16% planu, z tego:
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- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 38.839.117,56 zł, co stanowi

50,24 % planu;
W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku podano,
iż na podstawie uchwały Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z
budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na
wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku będzie udzielona dotacja
celowa. Powyższa dotacja została zaplanowana w dziale 900 rozdział 90005. Do
dnia wydania niniejszej opinii do tut. Zespołu nie wpłynęła ww. uchwała.
Skład Orzekający wskazuje, iż zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), Burmistrz
zobowiązany jest do przedłożenia podjętych uchwał lub zarządzeń do organu
nadzoru w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.714.800,14 zł, co stanowi
40,09% planu.

3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku zamknął się deficytem budżetu w
kwocie 927.727,11 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 6.057.646,31 zł.

4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi
14.608.100,89 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 147.579,76 zł.

 Należności wymagalne w I półroczu 2020 r. wzrosły o kwotę 969.141,04 zł.

5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 15.054.979,87 zł, co stanowi
18,70% planowanych dochodów ogółem i dotyczy:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 10.986.592,00zł,
- zaciągniętej pożyczki  w kwocie 1.705.420,87 zł
- wykupu wierzytelności w kwocie 2.362.967,00 zł.
Na dzień 30.06.2020 roku wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu

udzielonych poręczeń wynosiła 611.507,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.

6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych.

7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami i zarządzeniami budżetowymi
jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach.

8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku dołączono
informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum
Kultury w Gostyninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie.

 9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych.

           Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.
PRZEWODNICZĄCA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Romana Ignasiak


