
Uchwała Nr SO-18/0954/191/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za 2021 rok 

wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 8/2022 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 r., w osobach:
Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska
Członkowie: Małgorzata Bekała

Michał Suchanek
działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Kaźmierz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki 
i objaśnieniami

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy (przedłożone 
tut. Izbie w dniu 31 marca 2022 r.).

Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową Gminy Kaźmierz na 2021 r. (po zmianach), 
uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030 (po zmianach) oraz 
ze sprawozdaniami budżetowymi Jednostki za rok 2021.

I. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową stanowiącą objaśnienia do sprawozdania z wykonania 
budżetu i część tabelaryczną.
1. W części opisowej Wójt przedstawił realizację dochodów budżetowych wg źródeł ich pochodzenia oraz 

realizację wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
(z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych). Ponadto przedstawiono skutki 
finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez 
organ podatkowy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także stan nadpłat i zaległości oraz 
czynności podejmowane w celu wyegzekwowania należnych Gminie dochodów. Omówiono 
zobowiązania,  przychody i rozchody budżetu oraz stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. 
Część opisowa zwiera również informacje o: wykonaniu planu finansowego Zakładu Usług 
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Komunalnych w Kaźmierzu, dochodach rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych, wykonaniu funduszu soleckiego, dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii.

2. W części tabelarycznej przedstawiono m.in.: 

 dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (w układzie: plan na 1 stycznia 2021 r., 

plan na 31 grudnia 2021 r., wykonanie na 31 grudnia 2021 r., procentowe wykonanie planu), 

wykonanie dochodów wg źródeł oraz wykonanie dochodów własnych wg źródeł,

 wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (w układzie: plan na 1 stycznia 2021 r., 

plan na 31 grudnia 2021 r., wykonanie na 31 grudnia 2021 r., procentowe wykonanie planu) oraz 

wykonanie wydatków w grupach,

 wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W sprawozdaniu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane 

w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

4. W ocenie Składu Orzekającego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za 2021 rok spełnia 
wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych.

5. Do sprawozdania dołączono „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury w Kaźmierzu za okres od 1-01-2021 do 31-12-2021 rok”.
Skład Orzekający wskazuje, że z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynika obowiązek 
przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 
regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki, zawierającego zestawienie dochodów 
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie 
natomiast z art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do zadań izby należy wydawanie 
opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek 
samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

II. Analiza porównawcza danych prezentowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami 
planowanymi w budżecie na 2021 r. oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych 
wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

III.
1. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Gminy Kaźmierz 

za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.599.013,64 zł (przy planowanym deficycie budżetu 
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w kwocie 3.069.192,71 zł), bowiem:
a) dochody zrealizowano w wysokości 54.055.356,52 zł, co stanowi 97,88% planu, z tego:

 dochody bieżące w wysokości 51.618.815,11 zł, co stanowi 102,17% planu,

 dochody majątkowe w wysokości 2.436.541,41 zł, co stanowi 51,79% planu;
b) wydatki zrealizowano w wysokości 52.456.342,88 zł, co stanowi 89,98% planu, z tego:

 wydatki bieżące w wysokości 47.981.894,05 zł, co stanowi 93,95% planu,

 wydatki majątkowe w wysokości 4.474.448,83 zł, co stanowi 61,93% planu.
Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co 
spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

2. W roku sprawozdawczym Gmina zrealizowała przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
1.700.000,00 zł (56,61% planu). Ponadto Gmina dysponowała niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.072.483,45 zł, z których 
w budżecie roku 2021 zaangażowano kwotę 572.483,38 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.396.628,51 zł, z których w budżecie 
roku 2021 zaangażowano kwotę 720.901,33 zł.
Rozchody budżetu Gmina zrealizowała w wysokości 1.227.360,00 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek 
(100,00% planu).
Powyższe dane potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 
dnia 31 grudnia roku 2021.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynika, że zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 
31 grudnia 2021 r. wynosiło 9.680.380,00  zł, co stanowi 17,91% wykonanych dochodów.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Skład Orzekający ustalił, że na 
koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 2.771.450,19 zł. 
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne wraz z wydatkami wykonanymi 
przekraczają plan łącznie o kwotę 1.680.709,37 zł. Przekroczenia te dotyczą głównie wydatków z tytułu 
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

6. Skład Orzekający zauważa, że w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione 
zostały wydatki związane z wypłata kar i odszkodowań:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie

700 70005 4600
Kary, odszkodowania i grzywny 
wypłacane na rzecz osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych

10 300,00 4 681,20

750 75023 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 
rzecz osób fizycznych 1 426 657,11 1 426 657,11

W zakresie ww. wydatków Wójt wskazał, że są to:

 „wydatki związane ze zwrotami za czynsze, wypłacane z uwagi na brak lokali socjalnych” (dot. działu 
700, rozdziału 70005, § 4600) – str. 36;



4

 „należność główna zasądzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności 
Intelektualnej z dnia 14 grudnia 2021 r.” (dot. działu 750, rozdziału 75023, § 4590) – str. 39.

7. Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, realizuje Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”.

IV. Skład Orzekający stwierdził, że:
1. Na str. 49 sprawozdania Wójt poinformował, że: „Źródłem finansowania wydatków w rozdziałach 

85153 i 85154 są wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan dochodów 
z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r. opiewał na kwotę 232.120,27 zł. Wykonanie 175.279,07 zł.”, 
podczas gdy ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 wynika, że w 2021 r. Gmina 
zrealizowała dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
(rozdział 75618 § 0480) w kwocie 153.211,02 zł (100,00% planu) oraz z tytułu wpływów z części 
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75619 § 0270) 
w kwocie 16.317,29 zł (100,00% planu), co daje łącznie kwotę 169.528,31 zł.  Podane kwoty planu 
i wykonania, to łączne kwoty planu i wykonania wydatków ujętych w rozdziałach 85153 i 85154 na 
dzień 31 grudnia 2021 r.

2. Z załącznika Nr 2 do „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Informacji 
o stopniu zaawansowania programów wieloletnich Gminy Kaźmierz za 2021 rok” pn. „Wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaźmierz” wynika, że dla niżej wymienionych przedsięwzięć 
wydatki poniesione na ich realizację przekroczyły limit wydatków ustalony na rok 2021 w załączniku 
Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030 (po zmianach):

Nazwa/Cel

Limit wydatków 
na rok 2021

(wg WPF 
i sprawozdania)

Wykonanie 
wydatków

(wg sprawozdania)
Różnica 

Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz - zakup 
energii elektrycznej i konserwacja urządzeń 310 000,00 324 883,31 (-) 14.883,31

Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w 
Kaźmierzu na potrzeby użyteczności 
publicznej

100 000,00 110 677,19 (-) 10 677,19 

Przebudowa ul. M. Reja w Kaźmierzu - 
Poprawa warunków komunikacyjnych 40 000,00 43 050,00 (-) 3 050,00 

Na stronie 5 „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Informacji 
o stopniu zaawansowania programów wieloletnich Gminy Kaźmierz za 2021 rok” Wójt wyjaśnił, że: 
„(…) zadania te mieszczą się w Budżecie Gminy Kaźmierz”.

V. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Jednostki wg stanu na dzień 
31 grudnia 2021 r. zawierającą dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki Jednostka posiada, jego wartość i zmiany w stanie 
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mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, a także dochody uzyskane z tego tytułu w 2021 r. 
W dokumencie tym zawarto również informację o posiadanych udziałach w spółdzielni.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

 Przewodnicząca
Składu Orzekającego

  /-/ Katarzyna Kosmowska 

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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