
Uchwała Nr 3.d./203/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie
z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za  I półrocze 2021 roku. 

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

Przewodnicząca Romana Ignasiak
Członkowie: Iwona Jagodzińska

Agnieszka Małkowska
uchwala co następuje:

§ 1

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

§ 2

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

U Z A S A D N I E N I E

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie po przeanalizowaniu sprawozdań 
statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, złożonej przez 
Burmistrza Gostynina ustalił, co następuje: 

Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian przewidywał plan 
dochodów w wysokości 90.321.368,58 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 48.128.738,79 zł, co 
stanowi 53,29 % planu, z tego:
 dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 44.492.432,60 zł, co stanowi 53,04 % planu,
 dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.636.306,19 zł, co stanowi 56,50 % planu.  

Wydatki na plan 98.045.378,69 zł zrealizowano w wysokości 42.536.121,87 zł, co stanowi 43,38 % 
planu, z tego: 
  wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 40.731.005,51 zł, co stanowi 49,89 % planu,
 wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.805.116,36 zł, co stanowi 11,01 % planu, 

tj. znacznie poniżej upływu czasu. W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 
roku odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych.

Wynik budżetu za I półrocze 2021 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 5.592.616,92 zł, przy 
planowanym deficycie w kwocie 7.724.010,11 zł. 

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 15.346.509,63 zł, co stanowi 
31,89 % dochodów wykonanych.

Miasto na dzień 30 czerwca 2021 roku posiadało zobowiązania dłużne w wysokości  15.263.028,51 zł, 
co stanowi 16,90 % planowanych dochodów.
Powyższe zobowiązania dotyczą:
 zaciągniętych kredytów w kwocie 10.941.112,00 zł,
 zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.001.549,51 zł,
 wykupu wierzytelności w kwocie 1.320.367,00 zł
Miasto nie było obciążone zobowiązaniami wymagalnymi. Wartość niewymagalnych zobowiązań z 
tytułu dzielonych poręczeń wynosiła 583.203,29 zł.
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W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku dołączono informację o przebiegu 
wykonania planu  finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gostyninie.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono również informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gostynina, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w 
art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z 
późn. zm.).
Skład Orzekający zauważa, iż w roku 2025 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 
planowanych dochodów bieżących kształtuje się blisko dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań i 
wynosi 3,90% przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 4,88%.
W związku z powyższym zachodzi konieczność monitorowania wskaźnika spłaty zobowiązań.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały. 

                        Przewodnicząca Składu Orzekającego
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