Uchwała Nr 3.e./293/2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sierpc sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2020 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie:

Ewa Dziarnowska
Romana Ignasiak
Agnieszka Małkowska

uchwala co następuje:
§1
Opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu przedłożone przez Wójta Gminy Sierpc
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14
dni od dnia doręczenia uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 29 marca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Sierpc za 2020 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww.
dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem w wyniku czego stwierdził, co następuje:
Dochody ogółem na plan 36.806.513,45 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.586.450,29 zł, co stanowi
99,40 % planu, z tego:
- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 35.503.660,17 zł, co stanowi 99,38 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.082.790,12 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Wydatki ogółem na plan 37.359.914,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.813.366,84 zł, co stanowi
95,86 % planu, z tego:
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 34.974.625,75 zł, co stanowi 98,47 % planu,
Skład Orzekający zwraca uwagę, na brak wykonania wydatków w dz.851 rozdz. 85153 „ Zwalczanie
narkomanii” , co może świadczyć o niewykonywaniu przez gminę zadań określonych w art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na niskie
wykonanie wydatków w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, które na plan 75.970,17 zł
zostały wykonane w kwocie 35.882,35 zł, co stanowi 47,23 % planu. W sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy wskazano jedynie, iż cyt.: „Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z
przeznaczeniem w 2021 roku.” W zał. 1a pn. „Realizacja wydatków budżetu gminy w 2020 roku
ogółem” błędnie wykazano kwotę wykonania wydatków w dz.851 rozdz.85153.
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 838.741,09 zł, co stanowi 45,54% planu tj. znacznie
na poziomie niższym od zakładanego planu 1.841.857.53 zł.
Na niskie wykonanie wydatków majątkowych miało wpływ niezrealizowanie inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej 370501W (ul.Wierzbowa) w m. Borkowo Wielkie ” (plan 1.000.000,00 zł).
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Z przedłożonego sprawozdania wynika, iż w 2020 roku na drogi powiatowe przeznaczono środki (pomoc
finansową) zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim oraz aneksami na większą ilość
zadań inwestycyjnych (str. 12 sprawozdania) niż to wynika z Uchwały Nr 88/XX/20 Rady Gminy Sierpc
z dnia 27 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo-Wawrzyn Skóry- Wawrzyn Kmiecy- Goleszyn w
m. Wawrzyn Kmiecy, gm. Sierpc”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo- Wawrzyn
Skóry- Wawrzyn Kmiecy- Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc”, „Przebudowa drogi powiatowej nr
3751W Kisielewo- Dziembakowo-Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc”, „Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI
31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo-Gójsk”.
Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów
bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 773.083,45 zł przy planowanym deficycie
w kwocie 553.400,55 zł.
Rozchody zostały wykonane w wysokości 430.000,00 zł, tj. 100 % planu.
Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 2.677.232,97 zł. Należności
te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 198.580,31 zł.
Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania dłużne w wysokości 6.370.000,00 zł, co stanowi
17,41 % wykonanych dochodów ogółem, przy czym Gmina nie była obciążona zobowiązaniami
wymagalnymi.
Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym uwzględniono
zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz
stopień zaawansowania programów wieloletnich.
Spełniony został wymóg określony w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) tj. w sprawozdaniu zawarto
informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ww. ustawy. W
przedmiotowej informacji kwota wydatków poniesionych na funkcjonowanie gospodarowania odpadami
komunalnymi jest niespójna z Zał nr 1a pn. „Realizacja wydatków budżetu gminy w 2020 roku ogółem”
i Zał. nr 1b pn. „Wydatki bieżące” oraz sprawozdaniem Rb 28S z wykonania planu wydatków
budżetowych (dz. 900 rozdz. 90002).
Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok dołączono informację o stanie mienia gminy.
Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Dziarnowska; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 28 kwietnia 2021 r.

