




Uchwała Nr SO-15/0954/22/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 2 kwietnia 2021 roku
 

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów 
za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2021 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2021 r. w składzie:

Przewodnicząca: Marzena Węckowicz
Członkowie: Małgorzata Bekała

Monika Paczyńska

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 ze zm.) 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 Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

opinię pozytywną

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy 
(przedłożone tut. Izbie w dniu 26 marca 2021 r.). 

Skład Orzekający przed wydaniem opinii zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2020 rok 
(po zm.), uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (po zm.) oraz ze sprawozdaniami 
budżetowymi Jednostki za 2020 rok.

I. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną.
1. W części opisowej przedstawiono realizację dochodów budżetowych w podziale na bieżące 

i majątkowe oraz według źródeł ich pozyskania. Wydatki budżetu także zaprezentowano w podziale 
na bieżące i majątkowe. Omówione zostały przychody i rozchody budżetu. Burmistrz odniósł się 
do stanu należności i zobowiązań. W dalszej kolejności zostały opisane ulgi w podatkach i opłatach 
lokalnych oraz w należnościach cywilnoprawnych. Omówiono wpływy z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania 
narkomanii. Następnie przedstawiono zagadnienia związane z wydzielonymi rachunkami dochodów 
oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami na zadania związane 
z ochroną środowiska. Przedstawione zostały zmiany w planie wydatków na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich, co spełnia wymogi określone przepisami art. 269 pkt 2 i 3 wymienionej 
ustawy.
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2. W części tabelarycznej przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej.

3. 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 zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych 
tut. Izbie.

4. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok spełnia 
wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych.

II.
1. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Gminy Miasto 

Złotów za rok 2020 rok został wykonany z nadwyżką budżetową w wysokości 927.436,68 zł (przy 
planowanym deficycie w wysokości 9.123.381,00 zł), bowiem:
a) dochody zrealizowano w wysokości 92.455.416,33 zł, co stanowi 103,38 % wielkości 

planowanej, w tym:
 dochody bieżące wykonano w wysokości 88.052.087,39 zł,
 dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.403.328,94 zł;

b) wydatki zrealizowano w wysokości 91.527.979,65 zł, co stanowi 92,87 % wielkości planowanej, 
w tym: 

 wydatki bieżące w wysokości 80.325.933,02 zł, 
 wydatki majątkowe w wysokości 11.202.046,63 zł.

Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów 
bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. W okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała przychody budżetu w kwocie 9.151.072,20 zł, 
w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.641.671,50 zł, z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych w kwocie 5.315.562,32 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 193.838,38 zł. 
Rozchody zrealizowano w kwocie 27.691,20 zł, które dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek.

3. Z przedłożonego sprawozdania Burmistrza, jak i sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie 
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wynika, że zadłużenie Gminy 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 3.641.671,50 zł, co stanowi 3,94 % wykonanych 
dochodów. 
Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że na koniec roku 
2020 zobowiązania niewymagalne wynosiły 2.275.299,56 zł. Zobowiązania wymagalne 
nie  wystąpiły.

III. W wyniku analizy sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S:
1) nie stwierdzono przypadków przekroczenia planowanych wydatków budżetowych,
2) stwierdzono, że wystąpiły przypadki, iż suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan 

ustalony w budżecie o łączną kwotę 242.693,00 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej:
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Dział Rozdział § Plan 
wydatków

Wydatki 
wykonane Zobowiązania Przekroczenie 

(5+6-4)
1 2 3 4 5 6 6

801 80101 4260 427.666,00 427.658,37 49.074,58 49.066,95
801 80101 4300 260.345,00 260.344,21 1.063,79 1.063,00
900 90003 4300 904.040,00 897.447,86 72.144,00 65.551,86
900 90015 4260 733.600,00 717.925,52 121.395,65 105.721,17
900 90015 4270 474.313,00 466.456,42 29.146,60 21.290,02

Razem 242.693,00
Do przyczyny powstania ww. przekroczeń Burmistrz Miasta odniósł się w sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2020 r. (str. 42).
W uchwale Nr XII.104.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 lutego 2019 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok:
 w § 13 ust. 5 Rada Miejska upoważniła Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 w § 14 ustalono kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta mógł samodzielnie zaciągać 
zobowiązania;

3) w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki związane 
z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie

700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 4.900,00 940,00

852 85295 4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości

2,00 1,71

855 85501 4580 Pozostałe odsetki 3.500,00 704,30
855 85502 4580 Pozostałe odsetki 7.030,00 2.410,17

W zakresie ww. wydatków Burmistrz w sprawozdaniu informuje:
  na str. 21 (dot. wydatków w dz. 855, rozdz. 85501 w kwocie 704,30 zł i rozdz. 85502 w kwocie 

2.410,17 zł) – „Były to odsetki ustawowe pobierane zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (…) oraz art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach wychowawczych 
(…). Nienależnie pobrane świadczenia wypłacane przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami 
odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.”,

 na str. 22 (dot. wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 940,00 zł) – „wydatki z tytułu 
potencjalnych wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa działek”,

 na str. 22 (dot. wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 1.71 zł) – „dokonano zapłaty odsetek 
od dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości”.

IV. Ze sprawozdania wynika, że Gmina w 2020 r. pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (dalej RFIL) w kwocie 2.680.001,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w 2020 r. została 
przeznaczona kwota 1.612.946,61 zł. Niewykorzystane środki z RFIL w kwocie 1.067.054,39 zł zostały 
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wprowadzone do uchwały budżetowej na 2021 r. w § 905 „Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”, jednakże nie zostały wskazane konkretne 
wydatki inwestycyjne, na realizację których środki z RFIL zostaną przeznaczone.

V. Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi realizuje Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

VI. Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została opracowana 
z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

  Marzena Węckowicz

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.


