
 Nr 3.e./184/2022
  Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie wydania opinii o  przez Burmistrz Gminy  sprawozdaniu 
z wykonania  za rok 2021.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7  1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 267 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) -   Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie:

Karolina 
Agnieszka Szewc
Konrad Pachocki

uchwala, co 

§ 1

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania  Gminy  za rok 2021.

§ 2

Uzasadnienie stanowi   

§ 3

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

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2022 roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz 
z  Burmistrz Gminy  Nr WAO.0050.79.2022 z dnia 28 marca 2022 roku  
sprawozdanie z wykonania  Gminy za 2021 rok.
Wraz z ww. sprawozdaniem   informacja o stanie mienia komunalnego Gminy 

  stanu na  31 grudnia 2021 r.

  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   sprawozdanie 
 jego analizy oraz porównania z dokumentami   w posiadaniu Izby. 

W efekcie     co 

Uchwalony przez   w   Gminy na 2021 rok, po  zmian 
w  roku,  plan dochodów w  215.208.914,68  Z  on zrealizowany 
w  225.063.469,89  co stanowi 104,58% planu. Dochody   104,57% planu, 

 dochody  zrealizowano w 104,94% planowanej kwoty, dochody ze   
wykonano w 100,40%.

Uchwalony przez organ    z dokonanymi w  roku zmianami  
plan wydatków w  231.338.201,99  Z  on wykonany w kwocie 215.725.161,10  co 
stanowi 93,25%. Wydatki  wykonano w 94,15% natomiast wydatki  zrealizowano 
w 89,09% planu po zmianach. 

Wykonane wydatki    od zrealizowanych dochodów  co oznacza,   
wymóg  art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wynik  za 2021 rok     w kwocie 9.338.308,79  przy planowanym 
deficycie w kwocie 16.129.287,31 

Plan rozchodów  wykonany w 100%.  kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano 
w  3 453 004,69 

Z  sprawozdania Rb-N o stanie  oraz wybranych aktywów finansowych wynika, 
 Gmina posiada   wymagalne w kwocie 10.327.095,91  co stanowi 4,59% 

zrealizowanych dochodów. 



2

Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono,   Gminy  na koniec 2021 roku 
    31.000.000,00 , co stanowi 13,77% wykonanych dochodów  

Gmina nie posiada   wymagalnych.

   wraz z kosztami jego  nie  limitu  z art. 243 
ustawy o finansach publicznych. 

 sprawozdanie zawiera informacje o  zrealizowanych w danym roku dochodów 
z   za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 813 427,72  oraz wydatków 
poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14 059 744,23  
z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu  
i  w gminach (Dz.U. 2021 r. poz. 888 z  zm.). 

Z   za zezwolenia na  alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 1 064 081,57   
wykonane wydatki na    alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 

 836 561,74      w  art. 182 ustawy z dnia 26  
1982 r. o wychowaniu w  i  alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119 ze zm.) 
dochody z  za zezwolenia na  napojów alkoholowych oraz dochody z  za korzystanie 
z  winny  wykorzystywane na  gminnych programów profilaktyki i  
problemów alkoholowych oraz gminnych programów  narkomanii,  realizowanych 
przez  wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

 w ramach gminnego programu profilaktyki i  problemów alkoholowych oraz 
gminnych programów  narkomanii i nie   przeznaczone na inne cele.

W ocenie   Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  
Sprawozdanie z wykonania  Gminy  za 2021 rok  wymogi  

 przepisami prawa i stanowi dobre  informacji o realizacji  Gminy w 2021 
roku. 

 przy tym         oceny sprawozdania 
pod  kryterium jego  z prawem. Ocena  Burmistrz w zakresie stopnia 
realizacji  z   i  podejmowanych   
natomiast do Rady Miejskiej w  

  pod    Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
 jak w sentencji 


