
Uchwała Nr 3.e./292/2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pacyna 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 Romana Ignasiak
Członkowie: Ewa Dziarnowska

Agnieszka Małkowska
uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Pacyna 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.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 marca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy Pacyna 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 17.109.884,76 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.010.682,12 zł, co stanowi 
99,42 % planu, z tego:
- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 16.435.289,54 zł, co stanowi 99,42 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 575.392,58 zł, co stanowi 99,41 % planu.  

Wydatki ogółem na plan 17.299.884,76 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.892.646,02 zł, co stanowi 
91,87 % planu, z tego:
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 15.510.624,61 zł, co stanowi 95,48% planu,
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 382.021,41 zł, co stanowi 36,19 % planu tj. na 

poziomie znacznie niższym od zakładanego planu (1.055.672,00 zł). 
Na niskie wykonanie wydatków majątkowych w znacznym stopniu miały wpływ niezrealizowane 
zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie ul. Wyzwolenia 11a z 
przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową” (plan 500.000,00 zł) oraz „Rozbudowa 
i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna” (plan 73.000,00 zł).
W sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono i uzasadniono przyczyny niskiego wykonania 
wydatków majątkowych.

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 1.118.036,10 zł przy planowanym deficycie 
w kwocie 190.000,00 zł. 

Rozchody zostały wykonane w wysokości 500.000,00 zł (tj.100 % planu).
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Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 841.374,74 zł. Należności te 
w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 161.571,27 zł.

Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania dłużne w wysokości 2.200.000,00 zł, co stanowi 
12,93 % 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.

Z przedstawionej do sprawozdania informacji wynika, że Gmina wykonała dochody z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 637.290,54 zł natomiast wydatki na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 728.409,11 zł. 

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
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