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UCHWAŁA Nr 4/ 3 O , 2022

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

URZĄD MIASTA
Ł/ańcu ta

Q

2022 -OĄ- 2 9

L. dz.
zaf.

h-

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łańcuta sprawozdaniu z wy-
konania budżetu Miasta Łańcuta za 2021 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
l. Janusz Mularz - przewodniczący

2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

działając na podstawie art. 13 pkt. 5, art. 19 ust. l i 2, art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2137}:

postanawia

pozytywnie z uwagami zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021
rok.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2021 rok. Burmistrz Miasta Łań-
cuta przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania budżetowe:

. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu te-
rytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto-
rialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Miasta za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

. Rb-285 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu te-
rytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,



. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w
art. 223 ust. l ustawy o finansach publicznych

. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

. Rb-N sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021
roku,

. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za czwarty kwartał 2021 roku,

. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za czwarty kwartał 2021 roku,

. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu te-
rytorialnego na koniec 2021 roku.

W świetle art. 269 i 267 ust. l pkt. l i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 305) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozda-
nie powinno uwzględniać w szczególności:
l) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określo-
nej jak w uchwale budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Łańcuta zawiera wykaz
wydatków po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów fi-
nansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlega-
jących zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi. Ze sprawozdania nie wynika, czy Miasto Łańcut realizowało pro-
gramy wieloletnie. W związku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie ob-
rachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, opinia Składu Orzekają-
cego dotyczy jedynie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2021 rok.
Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje:

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w
ciągu roku, zakładał realizację dochodów w kwocie 116.981. 152,36 zł. Dochody zrealizowano w
kwocie 108. 392. 248, 33 zt, co stanowi 92, 65% wykonania planu.
Dochody bieżące plan 97. 224. 327,88 zł, wykonanie 103.040.909,86 zttj. 105,98% planu,
Dochody majątkowe plan 19.756.824,48 zł wykonanie 5.351.338,47 zł tj. 27,08% planu,
Uchwalony przez Radę Miasta budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian, zakładał plan wy-
datków ogółem w kwocie 126. 853. 854, 36 zł, z tego wykonano kwotę 110. 578. 029, 70 zł, co sta-
nowi 87, 16% planu,

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102. 540. 503, 88 zł i wykonano w kwocie 92. 378. 227, 65
zł, tj. 90, 08% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24. 313.350,48 zł i wykonano w kwocie
18. 199. 802,05 złtj. 74, 85 % planu,
Plan według uchwał jest zgodny z planem według sprawozdań.
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Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków budżetowych.
Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących, a zatem została
zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Przychody budżetu Miasta Łańcuta zaplanowano na kwotę 12. 077. 875 zł, wykonano w kwocie
16. 436. 191, 81 zł, tj. 136, 08%. W sprawozdaniu podano nieprawidłowo kwotę wykonanych przy-
chodów wynoszącą 12.054.356,30 zł.
Rozchody budżetu planowane w kwocie 2. 205. 173 zł wykonano w kwocie 2. 205. 172,44 zt,
tj. 99, 99%.

W budżecie Miasta Łańcuta planowano deficyt w kwocie 5. 316. 176 zł. Jak wynika ze sprawoz-
dania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. osią-
gnjęto nadwyżkę w kwocie 10. 662. 682, 21zt.

Łączne zadłużenie Miasta Łańcuta na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie z przedłożonym sprawoz-
daniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wyniosło 30. 644.827,56 zł. Kwota ta stanowiła
28, 27% wykonanych dochodów.
Łączna spłata zobowiązań w 2021 r. wyniosła kwotę 2.939. 173,00 zt.
Brak zobowiązań wymagalnych na koniec 2021 roku.

Uwagi:

l. Stwierdza się wykonanie odsetek w tącznej kwocie 1776, 04 zł klasyfikowanych w §4580.
Stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Wykonanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w dziale 900
rozdz. 90002 wyniosło kwotę 3. 729. 254, 50 zt i było wyższe o kwotę 2 934, 34 zł od wykona-
nych dochodów wynoszących kwotę 3. 726. 320, 16 zt. Należy zwrócić uwagę, że dopłata do
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była możliwa w 2021 roku
na podstawie uchwały podjętej w oparciu o przepis art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 wrze-
śnią 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. póz. 888), która
to uchwała jednak nie została podjęta przez Radę Miasta Łańcuta.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczące za-
sad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań budżetowych. Skład
Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:
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