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UCHWAŁA Nr S.O.II.423.3.2021 

Składu Orzekającego  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 

2020 rok przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia Gminy 

Charsznica  za rok 2020. 

  

 

      Działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2137) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie w osobach: 

 

Przewodniczący - Wojciech Lachiewicz 

Członkowie  -  Anna Polak 

-  Patrycja Krupa-Różańska 

 

 

postanowił  

I. zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Charsznica 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2020 rok;  

II. zaopiniować pozytywnie informację o stanie mienia Gminy Charsznica za 

rok 2020.  

 

UZASADNIENIE 

W dniu  23 marca  2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Charsznica za rok 2020. 

Zgodnie z przywołanymi we wstępie przepisami ustawowymi, przedmiotem 

niniejszej opinii jest ocena poprawności opracowanego sprawozdania rocznego oraz 

ocena legalności wynikających z niego procesów finansowych z zakresu gromadzenia 

dysponowania środkami publicznymi Gminy Charsznica  w roku 2020. W opinii Skład 

Orzekający odniósł się również do przekazanej informacji o stanie mienia Gminy 

Charsznica za rok 2020. 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

wydając opinię (jak w sentencji ) oparł się na danych zawartych w: 
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1) przedkładanym Radzie Gminy Charsznica  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu  Gminy Charsznica za 2020 r., o 

którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

2) sprawozdaniach budżetowych typu: „Rb”, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) oraz sprawozdaniach w 

zakresie operacji finansowych, o których mowa w art. 41 ust. 5 ustawy o finansach 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), opracowanych na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j.: 

Dz.U. z 2014 r., poz. 1773). 

  Odnosząc się w tak, jak powyżej określonym zakresie, do przedłożonego 

sprawozdania rocznego, sprawozdań budżetowych Rb i sprawozdań z operacji 

finansowych – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Krakowie - stwierdził, co następuje: 

I. Przedkładane Radzie Gminy Charsznica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Charsznica, 

zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć 

rachunków budżetu za rok 2020 - zostało opracowane w wymaganej prawem 

szczegółowości.  

W sprawozdaniu uwzględniono, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na 

realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich.  

 

II. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wykazywanej wielkości  „planu”  i 

„wykonania” pomiędzy danymi  wykazanymi w sprawozdaniu rocznym i 

danymi ze sprawozdań budżetowych (Rb).  

 

III. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką na kwotę: 4.475.547,56 zł, przy 

planowanym deficycie na kwotę: 2.768.237,49 zł. Realizację podstawowych 

wielkości budżetu ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco: 
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Według sprawozdania Rb-Z, zadłużenie Gminy Charsznica z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów, na koniec rok 2020 wyniosło: 4 132 823,00 zł,  

co stanowi 10,06 % wykonanych dochodów. 

Odnotowano potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych innym podmiotom 

poręczeń i gwarancji, na kwotę: 1 071 985,98 zł. 

IV. Opracowane sprawozdanie roczne i zbiorcze sprawozdania budżetowe, nie 

wskazują na naruszenie przepisów normujących w 2020 r. zasady 

wykonywania budżetów  przez organy wykonawcze jednostek samorządu 

terytorialnego. Nie stwierdzono przekroczenia relacji-limitów, o których mowa 

w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 

V. Informacja o stanie mienia Gminy Charsznica opracowana na dzień 31 grudnia 

2020 r. wyczerpuje wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

 

Skład Orzekający zastrzega, że niniejsza opinia, oparta na opisanych we 

wstępie danych finansowych, przedstawionych w sprawozdawczości opracowanej 

przez Wójta Gminy, nie stanowi ze strony Izby oceny wykonania budżetu Gminy 

Charsznica za rok 2020.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), właściwa ocena wykonania budżetu 

należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, jako organu stanowiącego, który po 

rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu podejmuje uchwałę w sprawie 

udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy Charsznica z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020.  

 

Plan (po zmianach) Wykonanie %  wykonania

P W

A DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 35 920 952,40 41 089 050,75 114,39%

A1 Dochody bieżące 32 968 928,14 33 009 351,06 100,12%

A2 Dochody majątkowe 2 952 024,26 8 079 699,69 273,70%

A21 dochody ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00%

B WYDATKI (B1+B2) 38 689 189,89 36 613 503,19 94,63%

B1 Wydatki bieżące 32 440 286,03 30 695 584,57 94,62%

B2 Wydatki majątkowe 6 248 903,86 5 917 918,62 94,70%

C WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) -2 768 237,49 4 475 547,56 x

C1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 528 642,11 2 313 766,49 x

D1 PRZYCHODY OGÓŁEM 3 775 737,49 4 182 598,49 90,27%

D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2 410 323,00 2 410 323,00 100,00%

D111 ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 0,00 x

D12 spłata udzielonych pożyczek 50 000,00 50 000,00 100,00%

D13 nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 x

D13a niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 622 067,61 651 650,24 95,46%

D14 prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 x

D15

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych
693 346,88 1 070 625,25

64,76%

D16 inne źródła 0,00 0,00 x

D2 ROZCHODY OGÓŁEM 1 007 500,00 1 007 500,00 100,00%

D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 957 500,00 957 500,00 100,00%

D211 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 x

D22 udzielone pożyczki 50 000,00 50 000,00 100,00%

D23 inne cele 0,00 0,00 x

Symbol Wyszczególnienie
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Z tych względów, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej 

uchwały.   

 

 

POUCZENIE 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Składu Orzekającego organowi 

wykonawczemu Gminy przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

uchwały.  

 

 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

Wojciech Lachiewicz 

dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 


		2021-04-12T12:28:40+0000
	Wojciech Edward Lachiewicz




