
Uchwała Nr 3.d./243/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie
z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1668), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie: 

Przewodnicząca Romana Ignasiak
Członkowie: Iwona Jagodzińska

Agnieszka Małkowska

uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje opinię pozytywną z uwagą o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 2022 roku, złożonej przez 
Burmistrza Miasta Gostynina ustalił, co następuje: 

Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian przewidywał plan 
dochodów w wysokości 78.515.426,33 zł. Dochody wykonano w kwocie 45.321.393,55 zł, co stanowi 
57,72 % planu, z tego:
  dochody bieżące wykonano w kwocie 44.650.622,50 zł, co stanowi 58,27 % planu,

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2022 roku (str. 33) wynika, 
iż w dz. 926 rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” (§ 0970 wpływy z różnych dochodów) wykonano 
dochody z tytułu umowy sponsoringu dotyczące II Ogólnopolskiego Biegu „Gostynińska Piątka”.
Skład Orzekający zwraca uwagę, iż powyższe dochody nie mieszczą się w katalogu źródeł dochodów 
własnych gminy wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.). 

  dochody majątkowe wykonano w kwocie 670.771,05 zł, co stanowi 35,50 % planu. 
Wydatki na plan 90.791.633,15 zł wykonano w kwocie 45.205.237,96 zł, co stanowi 49,79 % planu,
z tego: 
  wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.869.200,12 zł, co stanowi 57,14 % planu,

Skład Orzekający wskazuje, iż kwota wykonania dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie 
wykazana w załączniku Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina 
za I półrocze 2022 roku pn. „Realizacja dotacji podmiotowych” (dz. 921 rozdz. 92116) jest niezgodna 
z kwotą wykonanych wydatków wykazanych w załączniku Nr 2 do informacji pn. „Realizacja wydatków” 
oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od 
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.

  wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.336.037,84 zł, co stanowi 14,81 % planu. 
W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku odniesiono się do niskiego 
wykonania wydatków majątkowych.
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Wynik budżetu za I półrocze 2022 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 116.155,59 zł, przy planowanym 
deficycie w wysokości 12.276.206,82 zł. 
Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 15.814.138,35 zł.
Miasto na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadało zobowiązania dłużne w wysokości  13.246.388,51 zł, 
co stanowi 16,87% planowanych dochodów ogółem.
Powyższe zobowiązania dotyczą:
 zaciągniętych kredytów w kwocie 10.223.112,00  zł,
 zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.745.509,51 zł,
 wykupu wierzytelności w kwocie 277.767,00 zł.
Miasto nie było obciążone zobowiązaniami wymagalnymi. Wartość niewymagalnych zobowiązań 
z tytułu udzielonych poręczeń wynosiła 542.162,36 zł.
W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku dołączono informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz 
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono 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 2022 r. poz. 1634 
z późn. zm.). Skład Orzekający wskazuje, iż w załączniku Nr 2 pn. „Informacja o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy finansowej” wskazano błędny okres realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” (poz. 1.3.2.6).

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały. 

                     Przewodnicząca Składu Orzekającego
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