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w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 5 wzwiązku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
oregionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 267
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 305), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta iGminy Sztum sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

].

Małgorzata Kopowicz

- przewodnicząca

2.

Marcin Nagórek

- członek

3.

Monika Pane

- członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie zwykonania budżetu miasta igminy Sztum za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE
d i u 31 marca 2021 r., tj. wterminie określonym wart. 267 ust. 3 ustawy ofmansach
publicznych, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zarządzenie nr 292021
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2020 r., sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r. oraz informacji o stanie
mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2020 r.
Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.
W części opisowej zawarto informacje o zaplanowanym na 2020 rok budżecie, planie
budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także wykonaniu dochodów iwydatków. Następnie w tej
części sprawozdania omówiono dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a także
wydatki w działach irozdziałach klasyfikacji budżetowej, wyodrębniając ich plan oraz wykonanie.
Przedstawiono ponadto sprawozdanie z wykonania planu finansowego Sztumskiego Centrum
Kultury.
Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie: dochodów
i wydatków przedstawione w niepełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dotacji iwydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
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jak również zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej. Sprawozdanie zawiera ponadto wykonanie wydatków inwestycyjnych, udzielonych
z budżetu gminy dotacji, przychodów i rozchodów oraz stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich. Zawarto także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l p k t 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez
jednostki oświatowe iwydatków nimi finansowanych. W tej części przedstawiono ponadto
informację o wysokości zrealizowanych dochodów ztytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, jak również informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów
i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej obraz zrealizowanych dochodów
iwydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy o finansach
publicznych. Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej
kwocie wydatki na nie poniesiono.
Badając pod względem formalno-prawnym złożone przez gminę sprawozdania m.in.:
o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji iporęczeń, jak również o dotacjach
iwydatkach związanych zwykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład
Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie zwymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396).
Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:
- dochody ogółem wykonano w kwocie 89.318.952,46 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym:
dochody bieżące w kwocie 85.613.976,21 zł (101,0% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości
3.704.976,25 zł (78,3% planu),
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 86.486.275,3l zł, co stanowi 91,8% planu, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 78.628.927,46 zł (92,6% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości
7.857.347,85 zł (84,9% planu),

- nadwyżka budżetu za 2020 r. wyniosła 2.832.677,15 zł,
- na koniec 2020 roku gmina nie posiadała zadłużenia,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2020 r. wyniósł
9.277.l35,62 zł i w stosunku do stanu na koniec 2019 r. zmniejszył się o 5,23%,
- na koniec 2020 r. instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2020
wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych iwolne środki, co zgodne jest zwymogiem wynikającym
ztreści art. 242 ust. 2 ustawy ofinansach publicznych (w brzmieniu mającym zastosowanie do
wykonania budżetu za rok 2020).
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Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami
art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki
gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane ztego tytułu w roku
2020.
Analiza porównawcza

prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu

z kwotami planowanymi w budżecie na 2020 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych
sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach
przedłożonych tut. Izbie.
Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera informacje na temat dochodów i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poniesionych
w roku 2020. Zgodnie z postanowieniem art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się bowiem informacje o wysokości zrealizowanych
w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
poniesionych

na

funkcjonowanie

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-20, wraz z objaśnieniami.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dniajej doręczenia.

Małgorzata Kopowicz
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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Email: email@gdansk.rio.gov.pl
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Urzędowe Poświadczenie Odbioru
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP—UPP60321999
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE
Identyfikator adresata: 1h0eh5n1vz
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDANSKU
Identyfikator nadawcy: 452uketc7j
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID
Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2021-04-21T10:36:21.689
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-04-21T10:36:21 .689
Identyfikator dokumentu. którego dotyczy poświadczenie: DOK86641250
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Żródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 86641250
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 kpa. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem
będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
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referencja : #xades—id-2b8af551e7814c4d91d6906e24802a07
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