Elektronicznie podpisany przez:
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dnia 31 marca 2021 r.

Uchwała Nr SO-11/0954/10/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2020
rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i
objaśnieniami.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 7/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2021 r. (ze zmianami)
w osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Beata Rodewald-Łaszkowska
Danuta Szczepańska
Małgorzata Okrent

działając 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 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), wyraża o przedłożonym przez Burmistrza
Książa Wlkp. sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego przedłożone tut. Izbie w dniu 11.03.2021 roku. Wydając niniejszą
opinię Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową uchwaloną w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę i Burmistrza w ciągu roku
budżetowego, uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (ze zmianami) oraz ze
sprawozdaniami budżetowymi.
I.
-

-

Przedłożone sprawozdanie zawiera:
ogólne informacje o budżecie na 2020 r. wg uchwały w sprawie budżetu i po zmianach dokonanych
w ciągu roku budżetowego,
informacje o rozdysponowaniu rezerwy budżetu,
część przedstawiającą realizację planu dochodów budżetu wg źródeł dochodów,
informację o skutkach obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
i zwolnień oraz o zaległościach podatkowych i niepodatkowych wraz z ich omówieniem,
część przedstawiającą realizację planu wydatków budżetu wg tytułów wydatków, dotacji z budżetu
gminy oraz realizację wydatków majątkowych i funduszu sołeckiego,
informację o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym o zmianach w planie
dochodów i wydatków na programy,
informację o dochodach i wydatkach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

-

informację o dochodach i wydatkach związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze
środowiska,
informację o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informację o wydatkach niewygasających z upływem roku 2019 (realizacja do 30.06.2020 r.),
informację o wydatkach niewygasających z upływem roku 2020 (realizacja do 30.06.2021 r.),
informację o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu,
część dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej, wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji programów
wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono objaśnienia dotyczące
wykonanych dochodów i wydatków.
II.1. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami
planowanymi w budżecie na 2020 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach
budżetowych wykazała w zasadzie zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach
przedłożonych tut. Izbie. Występują jedynie uchybienia wykazane w pkt. VIII niniejszej opinii.
II.2. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet za rok 2020 został
wykonany z nadwyżką w kwocie 1.763.449,40 zł, bowiem:
a/ dochody wykonano w wysokości 46.668.704,22 zł, co stanowi 101,23 % planu,
b/ wydatki wykonano w wysokości 44.905.254,82 zł, co stanowi 87,71 % planu.
Dochody bieżące wykonano w kwocie 43.505.584,93 zł, a wydatki bieżące w kwocie 37.853.377,72 zł,
co spełnia wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Przychody zrealizowano w kwocie 5.883.272,02 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (100%
planu), z tytułu wolnych środków (100 % planu) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (100% planu)
W okresie sprawozdawczym spłacono raty z zaciągniętych pożyczek/kredytów w wysokości
361.000,00 zł (100 % planu) oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 428.000,00 zł (100 % planu).
Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.
Na koniec 2020 roku Jednostka posiadała zadłużenie w kwocie 3.013.525,00 zł, co stanowi 6,46 %
wykonanych dochodów budżetu. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.
III. Ze sprawozdania wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Jednostka zrealizowała w kwocie 1.797.193,49 zł (plan 1.807.977,56 zł), natomiast poniesione wydatki
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zamknęły się kwotą 1.656.280,64 zł.
IV. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obrazuje poniższa tabela:
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W sprawozdaniu Burmistrz zawał informację o treści: „Dochody wykonane z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napoi alkoholowych za 2020 rok wyniosły 175 134,40 zł + środki z rozliczenia za rok 2019
w wysokości 75 130,95 zł = łączna kwota to 250 265,35 zł.
Wykonane wydatki w roku 2020 na realizacje programu zwalczania alkoholizmu i narkomanii wynoszą
178 905,40 zł. Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2020 wynoszą 71 359,59 zł.”
Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)
„Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat
określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację:
1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych
Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii,
2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów , o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
- i nie mogą być przeznaczane na inne cele”.
V. Ze sprawozdania wynika, że Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 1.296.088,00 zł (plan 296.088,00 zł). Planowane dochody zostały przeznaczone na
wydatki inwestycyjne w rozdz. 60016 i 60017.
VI. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu w powiązaniu ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S
wykazała, że:
1) Nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.
2) W n/w przypadku suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan ustalony w budżecie:
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W uchwale budżetowej na 2020 r. (uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
13 stycznia 2020 r.) ustalona została suma 2.500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.
VII. Skład Orzekający stwierdza, że w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej
poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:
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W sprawozdaniu przy opisie wydatków w dz.855 Burmistrz informuje, że poniesiono wydatki na „zwrot
dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranych lub w
nadmiernej wysokości od świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami”.

VIII. 1. W przedłożonym sprawozdaniu, w zestawieniu tabelarycznym „Sytuacja finansowa Gminy Książ
Wlkp. za 2020 rok” planowane dochody ogółem wykazano w kwocie 46.103.524,76 zł, zamiast
46.102.524,76 zł.
2) W Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:
a) w części opisującej zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXVI/165/2020 z 21 grudnia 2020 r. podano,
iż w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:
- „W roku 2021 dokonano zmian w zadaniu majątkowym „Przebudowa drogi w Świączyniu”
zwiększając środki o kwotę 1 000 000,00 zł”, natomiast z zał. Nr 2 powyższej uchwały wynika zmiana
w kwocie 970.000,00 zł.
- „Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 13.800,00 zł”, a faktycznie zmniejszyły się o kwotę
43.800,00 zł.
- „Limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 1.062.720,00 zł”, a faktycznie zmniejszył się o kwotę
1.092.720,00 zł.
b) w części tabelarycznej przedstawiającej realizację przedsięwzięć majątkowych w odniesieniu do
zadań pn.:
- „Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.” - w uwagach podano informację, iż
realizacja zadania przypada na lata 2008-2020, podczas gdy realizację zadania zaplanowano na lata
2008-2023,
- „ Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.”- przedstawiono zamierzenia w zakresie realizacji
zadania do roku 2022, podczas gdy zakończenie zadania zaplanowano na rok 2023,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczek, Brzóstynia, Mchy i Chwałkowo Kościelne” podano
iż realizacja projektu przewidziana jest w 2022 i 2023 roku, podczas gdy jego zakończenie zaplanowano
na rok 2024.
IX. Przedłożona wraz ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia komunalnego za okres od dnia
1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. została opracowana z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych.
Mając na uwadze całokształt dokonanych ustaleń i analiz Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Beata Rodewald-Łaszkowska
Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

