
Uchwała Nr 3.e./192/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca Romana Ignasiak
Członkowie: Iwona Jagodzińska

Agnieszka Małkowska
uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok.

§ 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

W dniu 31 marca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z zarządzeniem 
Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2022 roku, wpłynęło sprawozdanie 
z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie 
dokonał jego analizy, w tym porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby oraz 
dokonał jego oceny w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w wyniku czego 
stwierdził, co następuje: 

Dochody ogółem na plan 95.691.374,96 zł wykonano w kwocie 98.382.680,59 zł, co stanowi 102,81 % 
planu, z tego:
- dochody bieżące wykonano w kwocie 91.160.233,12 zł, co stanowi 103,09 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.222.447,47 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Wydatki ogółem na plan 94.994.449,14 zł wykonano w kwocie 92.242.398,29 zł, co stanowi 97,10 % 
planu, z tego:
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 82.093.276,45 zł, co stanowi 97,39 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.149.121,84 zł, co stanowi 94,86 % planu. 

Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego są niższe od wykonanych dochodów 
bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia                   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 6.140.282,30 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 
696.925,82 zł. 

Miasto Gostynin w 2021 roku zaciągnęło kredyt w wysokości 846.020,00 zł (tj. 25,15 % planu) oraz 
pożyczkę w wysokości 156.479,00 zł (tj. 100 % planu).

Miasto w 2021 roku spłaciło raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 
1.692.040,00 zł (tj. 100 % planu).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 15.184.594,11 zł. 
Należności te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 428.644,40 zł.
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Miasto na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadało zobowiązania dłużne w wysokości 13.895.708,51  zł, 
co stanowiło 14,12 % wykonanych dochodów ogółem, przy czym Miasto nie było obciążone 
zobowiązaniami wymagalnymi. 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
wynosiła 554.940,72 zł.

Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych.

Spełniając wymóg określony w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w sprawozdaniu zawarto informację o 
wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z 
wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok dołączono informację o stanie mienia Miasta 
Gostynina. 

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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