
UCHWAŁA Nr 3.e./304/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy Łomianki sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) - Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca - Karolina Aszkiełowicz
Członkowie - Agata Pączkowska

- Agnieszka Szewc
uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2020.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy 
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2021 roku, zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie przedłożone zostało wraz z Zarządzeniem Burmistrz Gminy Łomianki 
Nr WAO.0050.72.2021 z dnia 29 marca 2021 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 
rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny 
sprawozdania w zakresie zgodności z obowiązującym prawem stwierdzając, co następuje;

Zaplanowane wpływy do budżetu jednostki zrealizowano na poziomie 205.694.059,25 zł, 
co stanowi 106,14% planu, przy czym: 

- dochody majątkowe, stanowiące 7,04% ogółu wpływów do budżetu, wykonano w 339,54% planu, tj. 
w wysokości 14.491.026,58 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 
332.886,93 zł, co stanowiło 155,55% planu ustalonego w kwocie 214.000,00 zł. Ponadto Gmina 
Łomianki otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań 
inwestycyjnych w kwocie 3.773.422,00 zł,

- dochody bieżące w 100,88% planu, tj. w wysokości 191.203.032,67 zł. 

Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 205.723.179,90 zł, co stanowi 93,95% planu, 
w tym: 

- wydatki majątkowe w kwocie 33.471.177,73 zł (94,20% planu),

- wydatki bieżące w kwocie 172.252.002,17 zł (93,90% planu).

Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane 
wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.
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Wynik budżetu za 2020 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 29.120,65 zł przy planowanym 
deficycie w kwocie 25.166.044,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Łomianki wykazała w sprawozdaniu Rb N należności 
wymagalne w kwocie 9.683.951,29 zł. Stanowiły one 4,71% zrealizowanych dochodów.

Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb Z na koniec 2020 roku zobowiązania dłużne 
wynosiły 34.453.004,69 zł, co stanowiło 16,75% wykonanych dochodów ogółem. Jednostka nie 
wykazała zobowiązań wymagalnych. 

Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 
243 ustawy o finansach publicznych. 

Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku 
dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.952.627,21 zł oraz wydatków 
poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 16.098.290,55 zł, 
z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 923.175,61 
zł, zaś wykonane wydatki na działania związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem 
narkomanii wyniosły 648.358,16 zł. Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), dochody z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń 
winny być wykorzystywane na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, zadań realizowanych przez 
placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Natomiast w myśl art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 
1842) - do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) mógł wykorzystać dochody z ww. 
opłat również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z powyższym Skład 
Orzekający wskazuje na konieczność wydatkowania powstałej nadwyżki zgodnie z przeznaczeniem.

Wraz z ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Łomianki na 
dzień 31 grudnia 2020 r.

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2020 rok spełnia wymogi określone 
obowiązującymi przepisami prawa i stanowi dobre źródło informacji o realizacji budżetu Gminy w 2020 
roku.

Wskazać przy tym należy, iż wydając niniejszą opinię Skład Orzekający dokonał oceny 
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Ocena działań Burmistrz w zakresie 
stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych działań należy 
natomiast do Rady Miejskiej w Łomiankach.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił jak w sentencji uchwały.
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