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Uchwala Nr 3.e.l113/2021 

Artur Cybulski 

Reglonalna Izba ObrachunkowB w WarlilZBwie 

dniB 15 kwietnis 2021 r. 

SKLADU ORZEKAJ4CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 
wWARSZAWIE 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedloionym przez Wojta Gminy Baboszewo sprawozdaniu 
z wykonania budietu za 2020 rok 

Na podstawie art. 13 plct 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziemika [992 r. 0 

regionalnych izbach obrachunkowych «Oz. U. z 2019 .r. , paz. 2137 ) w zwi<jZku z art. 267 -
271 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2021 r. paz. 305) Sldad Orzekajl}cy 
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

PrzewodniczlICY: Artnr CYBULSKI 
Czlonkowie: Renata SOKOLNICKA 

Krzysztof POLENS 

uchwala, co nast~puje: 

§1 

Wydaje oplm~ pozytywnll 0 przedlozonym przez Wojta Gminy Baboszewo 
sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2020 rok. 

§2 

Uchwala zoslala podjytajednoglosnie i wchodzi w iycie z dniem podjf(cia. 

UZASADNIENIE 

Sldad Orzekajl}cy przyjlj! kryteria, ktore stanowiq podstawy wydania opinii pozytywnej 
w zakresie przedloionego sprawozdania z wykonania budietu grniny ij. 

- zachowanie rownowagi budi etowej (dochodow i wydatk6w oraz przychodow i rozchodow), w tym 
niezaistnienie: 
a) przekroczenia planowanych wydatkow. 

b) nieuzasadnionych znacznych rozbieinosci pomi~dzy wykonaniem wydatkow a wykonaniem dochodow 
(przychodow). 

c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zby! duiego przekroczenia tego planu. 

d) rozbieinosci mi~dzy zaangaiowaniem a planem; 

e) niezachowania relacji z art. 242 ust.2 ustawy 0 finansach publicznych w zakresie wykonania budietu 
biei~cego; 

I) przekroczenia okreslonych przez organ stanowi~cy lirnitow i upowaznien do zaci~gania zobowi~zan. 



- brak nieprawidlowosci formalnyeh i prawnych, w tym: 
a) niezgodnosei raehunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniaeh po stronie planu i wykonania, 

b) niezgodnosci planu wskazanego w sprawozdaniaeh z uehwalami budZetowymi i uehwalarni 
zrnieniaj~cymi budZet, 

c) niezgodnosei danyeh dotyc~eyeh subweneji na 2020 rok wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2020 r. 
pomi~dzy wykazem Ministerstwa Finans6w a sprawozdaniem z dochod6w budZetowyeh, 

d) raZ~cego nieprzestrzegania ldasyfikaeji budZetowej okreslonej Rozpo~dzeniem Ministra Finans6w, 

e) zwi~anyeh z realizaej~ planu doehod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowyeh oraz wydatlc6w 
nim finansowanyeh, 

f) zwi~yeh z realizaej~ planu przyebod6w i koszt6w samorz~dowycb zaldad6w budietowycb, 

g) zwi~zanycb z wykazaniem informacji, 0 kt6rej mowa w art. 6r us!. 2e ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 
'" utrzymaniu ezystosci i po~dku w gminacb, 

h) nieterrninowego przekazywania uehwal do Regionalnej Izby Obraebunkowej . 

Sklad OrzekajllCY dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z objasnieniami, biorllc 
pod uwag~ ponadto informacje wynikajllce ze sprawozdan budZetowych (Rb) i 
przedlozonego sprawozdania fmansowego (bilansu z wykonania budZetu) oraz dane 
wynikajllce z informacji 0 stanie rnienia Grniny. 
W swietle powyzszych kryteri6w i przyj~tego zakresu badania analiza sprawozdania z 
wykonania budZetu za 2020 rok wykazala, co nast~puje: 

1. Zawartosc i szczeg61owosc sprawozdania spelnia wymogi zawarte w art. 267 ust. 1 
pkt 1 i art. 269 ustawy 0 fmansach publicznych. Zachowana zostala przy tym 
korelacja danych zawartych w sprawozdaniu oraz z informacjll 0 stanie mienia. 

2. Uchwalony przez Rade; budiet, po uwzgle;dnieniu zmian w cillgu roku przewidywal 
realiz~cje; dochodow w wysokosci 44.122.009,00 z1. Dochody Gminy zrealizowano w 
kwocie 44.307.284,60 zl, co stanowi 100,42 % planu, w tym: 
a) dochody bieillce zrealizowane zostaly w kwocie 41.742.076,06 z1, co stanowi 

100,53 % planu; 
b) dochody majlltkowe zrealizowane zostaly w kwocie 2.565.208,54 zl, co stanowi 

98,68 % planu. . 

3.. W. zakn:sie,. planowanej .~ .. ahlgu- sJ",,-ierdzono, ie zachowana tostala: relacja" fe •. 

okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem 
ustawowe wymogi dotyczllce maksymaJnego wskaznika splaty zadluienia, tj. kwota z 
lewej strony wzoru wskaznika jest mniejsza od kwoty wynikajllcej z prawej strony. 

4. Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz dokonano zwolnieil, ulg, rozloieil na raty, odroczeil, umorzeil, obniienia gornych 
stawek podatkow w kwocie 965.009,16 z1. 

5. Uchwalony przez Rad~ bud:i:et, po uwzgl~dnieniu zmian w ci:jgu roku przewidywal 
realizacjl( wydatkow w wysokosci 45.760.232,00 z1. Wydatki ogolem zrealizowano w 
kwocie 44.640.947,09 zl, co stanowi 97,55 % planu, w tym: 
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a) wydatki biez'}ce zrealizowane zostaiy w kwocie 38.600.641,04 zl, co stanowi 
97,42 % planu; 

b) wydatki maj'}tkowe zrealizowane zostaiy w kwocie 6.040.306,05 zl, co stanowi 
98,45 % planu. 

6. Wynik budZetu za rok 2020 zamkn'}l siC; deficytem w wysokosci 333.662,49 zl, na 
planowany deficyt w kwocie L638.223,00 z1. Ponadto zaplanowano rozchody (splata 
po:i:yczek) w kwocie 85.584,00 zl, kt6re zostaiy zrealizowane w wysokosci 85.583,58 
z1. 

7. Zachowane zostaiy wymogi okreslone wart. 242 ust. 2 ustawy 0 fmansach 
publicznych gdyz wykonane wydatki biez'}ce nie s~ wyzsze nii: wykonane dochody 
biei:,}ce. 

8. Spelniony zosta! wym6g okreslony w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz'}dku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) tj. w 
sprawozdaniu zawarto informacjc; 0 wysokosci zrealizowanych dochod6w z tytulu 
oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi oraz wydatk6w poniesionych na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadarni komunalnymi z 
wyszczeg6lnieniem koszt6w wymienionych w art. 6 rust. 2 - 2c w/w ustawy. 

9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budi:etowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

10. Sprawozdania zloi:ono w terminie. 

W sprawozdaniu Rb-28S wykazane zostaiy zobowi~zania niewymagalne w wysokosci 
1.129.268,27 zl, kt6re l'}cznie z wykonanymi wydatkarni przekraczaj'} plan wydatk6w. 
Zobowi'}zania w wysokosci 1.121.132,41 zl wynikaj~ z tytulu wynagrodzen i uposai:en oraz 
obligatoryjnych wp!at platnika (skladek ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku 

do zobowiljzaD. z powy:i:szych tytul6w nale:i:y stwierdzic, :i:e wynikaj'} one z mocy prawa. 
Zobowi'}zania w wysokosci 7.280,46 z1. (dz. 900) dotyczlj dostaw towar6w i uslug. 
Zobowi~zania te zostaiy zaci~gni,<te zgodnie z upowa:i:nieniem Rady Gminy udzielonyrn 
W6jtowi w zakresie zaciljgania zobowi<}ZaD. z tytu!6w um6w, kt6rych realizacja jest 
niezbc;dna do zapewnienia ciljglosci dzialania jednostki i termin zaplaty uplywa w roku 
nastc;pnym. 

PonadtQ- w dziale {i00 rozdzial 60016 paragraf 4430 wyk~ano zobowillzarue w kwdcie . 
855,40 zl, kt6re Iljcznie z wykonanymi wydatkami przekracza plan wydatk6w. Z wyjasnien 
W 6jta zalljczonych do sprawozdania z wykonania bud:i:etu wynika, i:e cyt.: "Zobowiljzanie to 
dotyczy zapewnienia ciljglosci dzialania jednostki w zwillzku z oplatami wieloletnimi za grunt 

pod wodami powierzchniowymi plynllcymi rzeki Dobrzyca, kt6re zostaiy naliczone w 

grudniu 2020 roku z terminem platnoilci do 02.02.2021 i dotyczljce oplaty za 2021 rok.". 

Sklad Orzekaj lIcy zauwa:i:a, :i:e srodki pochodzllce z oplat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowiiy kwotc; 1.491.995,87 zl, natomiast koszty funkcjonowania 
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systemu gospodarowania odpadami wyniosly [,474.516,87 zl (nadwyZka dochod6w -
[7.479,00 zl). 

Z wyjasnien W6jta zahlczonych do sprawozdania wynika, ze cyt.: " ... nadwyZka dochod6w 
pochodz'lcych z oplat za gospodarowanie odpadarni komunalnymi nad wydatkarni na 

realizacj ~ zaJania w kwocie 17 479 zl wynikla z niezaplaconej faktury (".) w kwocie 
121 986,08 zl, kt6r'l w sprawozdaniu wykazano jako zobowi'lZanie i zaplacono przelewem w 

dniu 18 stycznia 2021 roku.". 

Ze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wynika, iZ w Gminie wystypuje niepelna realizacja 
zadan w zakresie profilaktyki i rozwiqzywarua problem6w aIkoholowych oraz 

przeciwdzialania narkomanii, gdyz na osiqgniyte oplaty za zezwolenia na sprzeda:i: aIkoholu 
w wysokoSci H4.354,96 zl wydatkowano HLS07;06 zl tj. 97,77 % (2.547,90 zl 
ruewykorzystane dochody). Z wyjaSnien zawartych w sprawozdaniu wynika, iz srodki 
niewykorzystane bydq przeznaczone na wydatki w roku 2021 jako niewykorzystane srodki 
pieniyZne, 0 kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 0 finansach publicznych. 

BiorllC powyzsze pod uwag~ Sklad Orzekajllcy postanowil jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terrninie 14 dni od dnia jej doryczenia. 

PrzewodniczClCY Skfadu Orzekajctcego 

Artur Cybulski 
Czfonek Kolegium RIO 

(podpisano kwaJifikowanym podpisem e/ektronicznym) 

Otrzymujq: 
1) W6jt Grniny Baboszewo 
2) ala 
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