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Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budżetu 
gminy za 2020 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Sabina Szałankiewicz - przewodnicząca
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek
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)

postanawia

pozytywnie zaopiniować sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 
Zarszyn za 2020 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2021 r. Wójt Gminy Zarszyn przedstawił Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Zarszyn za 2020 r., czym wypełnił ustawowy wymóg wynikający z art. 267 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Po zapoznaniu się z przedłożonym oraz będącymi w dyspozycji Regionalnej 
Izby Obrachunkowej sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za 2020 r. oraz 
danymi wynikającymi z uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy na dzień 
31.12.2020 r. stwierdza się, co następuje:
1. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy spełnia wymogi 

wynikające z art. 267 ust 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych w 
zakresie uwzględnienia dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w 
uchwale budżetowej, zmian w planie wydatków na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków „unijnych", stopnia zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich. Sprawozdanie obejmuje również wykaz samorządowych 
jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku i 
finansują z nich wydatki.

2. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujęto 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. 2-2c ustawy z dnia 



13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1439 ze zm.), wraz z objaśnieniami.

3. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Zarszyn wg stanu na 
31.12.2020 r. po stronie planu dochodów wynosił 49 083 519,04 zł, a po stronie 
planu wydatków - 50 973 386,43 zł.

• Dochody budżetowe wykonano w wysokości 48 168 057,09 zł, co stanowi 98,13% 
planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 46 387 551,53 zł.

• Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 47 643 423,10 zł, co stanowi 93,47% 
planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 43 167 316,59 zł.
Dane wykazane w sprawozdaniu w zakresie dochodów i wydatków wykazują 
zgodność z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów 
budżetowych j.s.t. i Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu 
wydatków budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 
r. oraz z uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta gminy w sprawach 
budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

4. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku 2020 są niższe od wykonanych 
dochodów bieżących, co spełnia dyspozycję art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych.

5. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Zarszyn na 31.12.2020 r. 
zamknął się nadwyżką w kwocie 524 633,99 zł, przy planowanym deficycie w 
wysokości 1 889 867,39 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 15 776 360,81 zł, co stanowi 
32,75% dochodów wykonanych w 2020 r.

7. Wykonanie dochodów rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 
wyniosło 1 813 978,23 zł, natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 
1 754 284,58 zł. W związku z tym, że wykonane dochody z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi są wyższe od wydatków poniesionych 
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy 
wskazać, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą 
być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i mogą być przeznaczone 
wyłącznie na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach.

8. W 2020 roku dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych wynosiły 106 060,37 zł (wykonano 106,06% planu tych 
dochodów). Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano kwotę 
78 607,54 zł, a na realizację programu przeciwdziałania narkomanii dokonano 
wydatków w kwocie 2 800,00 zł. Stosowanie do brzmienia przepisu art. 182 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2277 ze zm.) dochody z przedmiotowej opłaty mogą być wykorzystywane 
wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i na realizację gminnych programów przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz 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 gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii.



Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.
Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza opinia dotyczy jedynie oceny 
formalnoprawnej sprawozdania i nie może być uważana za równoznaczną z 
oceną prawidłowości wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2020 r.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn
2. aa

PRZEWODNICZĄCA SKŁADU 
ORZEKAJĄCEGO

mgr Sabina Szymankiewicz




