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Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wydania opinii o przediozonym pnez Wdjta Gminy Minsk Mazowiecki
sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoiity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 267
ust. 3 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednoiity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z pozn. zm.) - Sktad Orzekaj^cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, w nw. osobach Cztonkow Kolegium RIO:

Przewodnicz^cy SO: Kamil Krauschar
Cztonkowie SO: Anna Ol^dzka

Ewa Wieigorska

przedtozone przez Wojta Gminy Mirisk Mazowiecki sprawozdanie z wykonania budzetu
Gminy Mirisk Mazowiecki za 2019 r. opiniuje pozytywnie z uwagami odnosz^cymi si^ do:

1. nie przedstawienia regionalnej izbie obrachunkowej w ustawowym terminie do dnia 31
marca roku nast^puj^cego po roku budzetowym przez zarz^d jednostki samorz^du
terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budzetu tej jednostki, co stanowi
naruszenie art. 267 ust. 3 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finansach publicznych;

2. wyst^pienia zobowi^zari wymagalnych w wysokosci 4.133,25 zt na dzieri 31 grudnia 2019
r. (w dziale 700, rozdz. 70005 §4590), co stanowi naruszenie ustawowych wymogow,
o ktorych mbwa w art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;

3. nieprawidtowego sporz^dzenia sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2019, ktore
szczegotowo zostaio omowione w uzasadnieniu uchwaty, co stanowi naruszenie art. 267
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Niniejsza opinia, mimo Iz ze wzgl^dow formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce
finansowej prowadzonej w ramach budzetu, stanowi jedynie ocen^ przedtozonego
sprawozdania przeprowadzon^ pod k^tem prawidbwosci sporz^dzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz
z Zarz^dzeniem Nr 22/2020 Wojta Gminy Mirisk Mazowiecki z dnia 31 marca 2020 r.
wplyn^to sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Mirisk Mazowiecki oraz sprawozdanie
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.

Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wskazuje, ze
podstaw^ do wydania niniejszej opinii byto sprawozdanie roczne z wykonania budzetu
jednostki samorz^du terytorialnego za rok 2019, zawieraj^ce: sprawozdania z wykonania
procesow zwi^zanych z gromadzeniem srodkow publicznych oraz ich rozdysponowaniem.
0 ktorym mowa w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz
z cz^sci^ opisow^ i tabelaryczn^ oraz informacj^ o stanie mienia jednostki samorz^du
terytorialnego wediug stanu na koniec roku 2019.

Sklad Orzekaj^cy RIO podnosi uwagi, ktore zostaty wyszczegolnione w cz^sci
dyspozytywnej uchwaty, a w szczegolnosci:



1  oraan wvkonawczy nie przedstawit regionalnej izbie obrachunkowej w ustawowym
■  teminie do dnia 31 marca roku nast?puj^cego po roku

iednostki samorzadu terytorialnego sprawozdania rocznego z v^konania budzetu tej
ednostki, albowiem przedmiotowe sprawozdanie w^yn^to organu w dniu
kwietnia 2020 r., co stanowi naruszenie art. 267 ust. 3 w zw. z art. 267 ust_ 1 pM 1
ustawy z dnia 27 slerpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 267 ust
w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 slerpnia 2009 r. o finansach pubhcznych
- zarz^d jednostki samorzadu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia dj
marca roku nast^puj^cego po roku budzetowym, organowi stanowi^cemu jednostki
samorzadu terytorialnego; sprawozdanie roczne z wykonania budzetu tej jednostki,
zawieraj^ce zestawienie dochodow 1 wydatkow wynikaj^ce z zamkni^c rachunkow
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego. w szczegotowosci nie mniejszej niz w
uchwale budzetowej (ust. 1 pkt 1). Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1,
zarz^d jednostki samorzadu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie
obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku nast^puj^cego po roku
budzetowym (ust. 3);

2 wystapity w dziale 700. rozdz. 70005 §4590 zobowi^zania wymagalne w wysokosci
4.133,25 zt na dzieh 31 grudnia 2019 r., co stanowi naruszenie ustawowych
wymogdw, o ktorych mowa w art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r 0 finansach publicznych. Organ wykonawczy. przedstawit wyjasnienia
zaistniatej sytuacji na str. 4 cz^sci opisowej. jednakze wskazuje si^ o preestrzeganie
tresci art. 44 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy o finansach publicznych, w mysl ktorego wydatki
publiczne powinny byd dokonywane w wysokosci i terminach wynikaj^cych
z wczesniej zaciqgni^tych zobowi^zari. Ponadto w mysl art. 44 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki sektora finansow publicznych
dokonuj^ wydatkow zgodnie z przeplsami dotycz^cymi poszczegolnych rodzajow
wydatkow W literaturze fachowej podnosi si?, ze przepis ten „nakazuje [..,]
przestrzeganie przepisow prawnych dotycz^cych poszczegolnych rodzajow
wydatkow, np. na place, premie, nagrody, emerytury. renty, zasitki. alimenty.
stypendia a takze na inwestycje. remonty, odszkodowania. W odniesieniu do
kazdego z tych rodzajow wydatkow istniej^ w zasadzie odr?bne przepisy prawne.
Obowiazuja one jednostki sektora finansow publicznych przy dokonywaniu wydatkow.
Ich przestrzeganie jest tez przedmiotem kontroli finansowej. Przy dokonywaniu
wydatkow publicznych obowi^zuj^ nast?puj^ce zasady: celowosci, os2cz?dnosa,
efektywnosci, terminowosci, zgodnosci z zaci^gni?tymi zobowi^zaniami (zob.
Kosikowski C.. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. wyd. II; Opublikowano:
LexisNexis 2011, zob. art. 44);

3. nieprawidtowo sporzqdzono sprawozdanie sprawozdania z wykonania budzetu za rok
2019, w zakresie prawidtowego wskazania poziomu planowanych zdah zleconych
ustawami z zakresu administracji rz^dowej:

a) po stronie dochodow (str. 38 sprawozdania) w dziale 751 „Urz^dy naczelnych
organow wtadzy pahstwowej. kontroli i octirony prawa oraz s^downictwa
wykazano t^czn^ kwot? 115.674.00 zt, zas po stronie wydatkow (str. 40
sprawozdania) w dziale 751 Mrz^dy naczelnych organow wfadzy panstwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa" wykazano ogoln^ kwot? 113.391,00
zt co jest niezgodne z przedtoZonym sprawozdanie Rb-50 o wydatkach
zwi^zanych z wykonywaniem zdah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych
zadah zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami za okres IV
kwartalu 2019 r.;

b) po stronie dochodow (str. 39 sprawozdania) w dziale 855 „Rodzina" wykazano
laczna kwote 21.142.144,00 zt, zas po stronie wydatkow (str. 42 sprawozdania)
w dziale 855 „Rodzina" wykazano ogoln^ kwot? 21.152.144,00 zt. co jest
niezgodne z przedtozonym sprawozdanie Rb-50 o wydatkach zwi^zanych



z wykonywaniem zdah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadan
zleconych jednostkom samorz^du terytorialnego ustawami za okres IV kwartatu
2019 r.;

Powyzsze stanowi naruszenie art. 267 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opiniowane sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2019 r., powinno bye
sporz^dzone zgodnie z danymi wynikaj^cymi z przediozonymi sprawozdaniami budzetowymi
za 2019 r, albowiem zawarte tam informacje stanowi^ form^ okresowej kontroli wykonania
budzetu przez organ stanowl^cy oraz instrument zarz^dzania budzetem samorz^dowym.
Ponadto dane zawarte w sprawozdaniu moze stanowic dia organu stanowi^cego wazne
uzupetnienie danych wynikaj^cych ze sprawozdawczosci budzetowej {por. Lipiec-Warzecha
L, Ustawa o finansach publicznych, Opublikowano: ABC 2011).

Ocena gospodarki srodkami publicznymi nalezy do wyt^cznej wlasciwosci organu
stanowi^cego jednostki samorz^du terytorialnego. diatego tez zasadnym jest omowienie na
sesji przyczyn powstatych zdarzeri przedstawionych powyzej. SWad Orzekaj^cy RIO widzi
konlecznosc odniesienia si^ organu wykonawczego dia potrzeb organu stanowi^cego -
Rady Gminy do wyjasnienia stwierdzonych nieprawidtowosci.

W dalszej cz^sci, Sktad Orzekaj^cy RIO dokonat analizy i oceny przedtozonych przez
organ wykonawczy materialow pod wzgl^dem formalnoprawnym i merytorycznym
w powiqzaniu z budzetem po zmianach, z uwzgl^dnleniem jego ustawowych kompetencji -
stwierdzit, ze;

Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu j.s.t., zawieraj^ce zestawienie dochodow
i  wydatkow wynikajqce z zamkni^c rachunkow budzetu, zostalo sporz^dzone
w szczegolowosci i uWadzie odpowiadaj^cym uchwalonemu przez organ stanowi^cy
budzetowl na 2019 r., poza wyj^tkiem przedstawionym powyzej. Dane liczbowe zawarte
w opiniowanym sprawozdaniu, zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach
budzetowych z wykonania budzetu z wielkosciami zawartymi w przedbzonych
sprawozdaniach budzetowych za okres od pocz^tku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
wykazata zgodnosc kwot planowanych i wykonanych w dokumentach (uchwat i zarz^dzeh
organow j.s.t.) przedtozonych RIO.

Przebieg realizacji budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego za 2019 r.,
w odniesieniu do planu przedstawia si§ nast^pujqco: dochody ogotem zostafy zrealizowane
na poziomie 99,8%, natomiast wydatki ogdtem zostaty zrealizowano na poziomie 95,1%,
w rozliczeniu koricowym budzet zamkn^t si^ nadwyzk^ w wysokosci 2.510.712,93 zt.
Naleznosci (zaiegtosci) wymagalne. na dzieh 31 grudnia 2019 r.. ktore zostaty
niezrealizowane w wymagalnym terminie na rzecz budzetu wynoszq 2.572.941,54 zl Dane
zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniach budzetowych nie wykazuj^
przekroczenia uchwalonego w poszczegolnych pozycjach planu wydatkow. Dtug publiczny
(stan zadtuzenia) jednostki samorz^du terytorialnego - wg sprawozdania RB-Z - z tytutu
niesptaconych do korica roku budzetowego kredytow i pozyczek wyniost 17.557.785,70 zt.

Ocena gospodarki srodkami publicznymi nalezy do wyt^cznej wtasciwosci organu
stanowiqcego jednostki samorz^du terytorialnego, diatego tez zasadnym jest omowienie na
sesji przyczyn powstatych zdarzeh przedstawionych powyzej. Sktad Orzekaj^cy RIO widzi
koniecznosc odniesienia si^ organu wykonawczego dia potrzeb organu stanowi^cego -
Rady Gminy do wyjasnienia stwierdzonych nieprawidlowosci.

Organ wykonawczy wypetnil obowi^zek natozony przez ustawodawcQ i dodatkowo
zat^czyi informacje o stanie mienia komunalnego, a takze sprawozdania, o ktorych mowa
w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Sktad Orzekaj^cy RIO bior^c pod uwage
tresc powyzszych ustaleh, a takze informacje zwi^zane ze sposobem realizacji przez organ
wykonawczy zadah wynikaj^cych z uchwalonego przez Rade Gminy budzetu na 2019 rok
stwierdzit, ze przedtozone sprawozdanie spefnia wymogi okreslone w art. 267 i art. 269



f  Hnia 01 sieronia 2009 r o finansach publicznych. Ponadto przedmiotowe

oceny jego wykonania.

c;ktad Orzekaiacv RIO przypomina, ze ninlejsza opinia oparta Jest wytacznie na
wvnikach analizy przedtozonych przez organ wykonawczy dokumentdw i dotyczy jedynie
formalno-prawnych aspektow wykonania budzetu. Nie moze ''yj; ^
rdwnoznaczna z wszechstronna ocen^ prawidtowosci przebiegu wykonania budzetu za rok
ubiegiy. Ocena gospodarki srodkami pubiicznymi pod k^tem celowosci t gospodarnosci
nalezy do wyl^cznej wtasciwosci organu stanowi^cego jednostki samorz^du terytorialnego
(por wyrok NSA z dnia 27.02.1994 r., SA/Gd 1697/93, Sam. Teryt. 1995, nr 4, s. 70 oraz
z dnia 22.03.1996 r.. SA/Gd 3695/95, Fin. Kom. 1997, nr 1. s. 70.; por. wyrok NSA z dnia
22 03.1996 r. sygn. akt SA/Gd 3695/95. LEX nr 79742, wyrok WSA w Warszawie z dnia
18.01.2006 r, sygn. akt ill SA/Wa 3368/05. pub. baza orzeczeh CBOSA).

W zwi^zku z powyzszym wydano opini^, jak w sentencji uchwaty.
Od niniejszej uchwaty stuzy odwolanie do Kolegium Regionainej Izby Obrachunkowej

w Warszawie za posrednictwem Zespotu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
dor^czenia niniejszej uchwaty.
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