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UCHWAt.A ~ r 3.e.l85/2022 
SKt.ADU ORZEKAJJ\CEGO REG ONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWA SZAWIE 

z dnia 14 kw etnia 2022 roku 

w sprawie opinii 0 przedlozonym przez W jta Gminy Slubice sprawozdaniu z wykonania 

budzetu za 2021 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 0 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992r. a regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 20 9r., poz.2137 ze zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie: 
Przewodnicz"ca Iwona Jagodzin ka 

Cztonkowie: Romana Ignasi k 
Agnieszka Mat owska 

uchwala co nast~puje: 

zWydaje opini~ pozytywnq a przedtozonym prz W6jta Gminy Stubice sprawozdaniu z wykonania 
budzetu za 2021 rok. 
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Od uchwaty stuzy odwotanie do Kolegium Regia alnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 
dni ad dnia dor~czenia uchwaty. 

UZAS r ONIENIE 

l ~iu 29 marcl;! 2022 roku do Regionalnej IZb~ Obrachunkowej w Warszawie wptyn~to sprawozdanie 

z wykonania budzetu Gminy Stubice za 2021 rok. 


Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby ObraChut kowej w Warszawie dokonat analizy i oceny ww. 

dokumentu w zakresie zgodnosci z obowiqzujq ym prawem w wyniku czego stwierdzit, co nast~puje: 


Oochody og6tem na plan 26.872.623,38 zt zrea/ izowane zostaty w kwocie 28.043.698,87 zt, co stanowi 

104,36 % planu, z tego: 

- dochody biezqce zrealizowane zostaty w kW0j,ie 25.311.459,87 zt, tj. w 104,85 % planu, 

- dochody majqtkowe zrealizowane zostaty w kr Ocie 2.732.239,00 zt tj. w 100% planu. 

Wydatki ogotem na plan 28.128.961,38 zt zreal1lzowane zostaty w kwocie 26.839.604,81 zt, co stanowi 

95,42 % planu, z tego: 

- wydatki biezqce zrealizowane zostaty w kwoc e 22 .629.617,91 zt tj . w 95,68 % planu 

- wydatki majqtkowe zrealizowane zostaty w k ocie 4.209.986,90 zt tj. w 94,05 % planu. 


Wykonane wydatki biezqce na koniec roku b dzetowego nie Sq wyzsze ad wykonanych dochod6w 

biezqcych, co oznacza, ze zachowany zostat wym6g okreslony wart. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. a finansach publicznych (t.j. OJ ' U. z 2021 r. poz.305). 


Wyp~niajqc obowiqzek okreslony wart. 6r us . 2e ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku a utrzymaniu 

czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 20~0 r. , poz. 1439) w sprawozdaniu zawarto informacj~ a 

wysokosci zrealizowanych dochod6w z tytutJ optaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatk6w 

poniesionych na funkcjonowanie systet u gospodarowania odpadami komunalnymi z 

wyszczeg61nieniem koszt6w wymienionych w Ct. 2 - 2c tego art. ustawy. 


Sktad Orzekajqcy wskazuje na niskie wykona~ ie wydatk6w w dz. 851 rozdz. 85153 "Zwalczanie 

narkomanii", oraz w rozdz . 85154 "Przeciwdzi tanie alkoholizmowi" , W sprawozdaniu wskazano, ze 

cyt.: "Nie zrealizowano wi~kszosci zaplanowa ych dziatari - gt6wnie program6w profilaktycznych ze 
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wzgl~du na epidemi~ spowodowanq koronawirusem COVID -19 i obostrzeniami jakie zostaty w 
zwiqzku z tym wprowadzone". 

Budzet Gminy zamknqt si~ nadwyzkq w wysokosci 1.204.094,06 zt przy planowanym deficycie w kwocie 
1.256.338,00zt 
Zaplanowane rozchody zostaty wykonane w 100%. 
Na dzien 31.12.2021 r. Gmina posiadata naleznosci wymagalne w kwocie 1.463.967,38 zt Naleznosci 
te w por6wnaniu do roku ubiegtego wzrosty 0 kwot~ 50.075,70 zt 
Gmina na dzien 31.12.2021 r. posiadata zobowiqzania dtuznewwysokosci 2.951.447,00 ztco stanowito 
10,52 % wykonanych dochod6w ogotem, przy czym Gmina nie byta obciqzona zobowiqzaniami 
wymagalnymi. 
Zobowiqzania dtuzne w stosunku do roku ubiegtego wzrosty 0 kwot~ 1.809.319,00 zt 
Wskaznik sptaty dtugu wraz z kosztami jego obstugi nie przekroczyt limitu, 0 kt6rym mowa wart. 243 
ustawy 0 finansach publicznych. 

Do sprawozdania z wykonania budzetu za 2021 rok dctqczono informacj~ 0 stanie mienia gminy. 

Majqc na wzgl~dzie powyzsze wydano opini~ jak w sentencji uchwaty. 

Przewodniczqca Sktadu Orzekajqcego 

Elektronicznie podpisany przez: 


Iwona Jagodzi ska; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszaw 


dnia 14 kwietnia 2022 r. 



