Uchwała Nr 3.e.83.2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Młynarze sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2020 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. 2019. 2137. tj.)
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący – Wojciech Tarnowski
Członkowie
- Maciej Dąbrowski
- Elżbieta Dorota Głażewska
przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:
§ 1.
Wydaje pozytywną opinię.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 6 kwietnia 2021 roku doręczono Izbie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młynarze za
2020 rok.
Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczegółowości jak w uchwale
budżetowej oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich.
Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.670.076,71 zł, przy planowanym deficycie budżetu
w wysokości 353.861,67 zł. Zrealizowane zostały przychody budżetu w kwocie 494.333,51 zł, i
rozchody budżetu w wysokości 99.996 zł.
Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 11.586.566,53 zł, co stanowi 112 % planu, w tym dochody
majątkowe w wysokości 2.078.528 zł, czyli 273,59 % planu. W stosunku do roku 2019 dochody
ogółem były wyższe o 21,09 %, a dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 114,03 %.
Dochody podatkowe wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP wykonano w kwocie 2.763.755,34 zł. W
stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe zwiększyły się o 8,83 %.
Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, że zachowana została relacja
określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 407.296,75 zł, co stanowi
14,74 % wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń
zaległości podatkowych wyniosły 30.656,26 zł, co stanowi 1,11 % ww. dochodów podatkowych
Gminy.
Zaległości w podatkach wyniosły 154.933,14 zł. Zaległości te w stosunku do roku 2019 zwiększyły się
o 14,23 %.
Należności wymagalne (bez zaległości podatkowych wg Rb-27S) wynosiły 71.819,64 zł.
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Wydatki ogółem wykonano w kwocie 9.916.489,82 zł - 92,69 % planu, w tym majątkowe w kwocie
926.175,86 zł – 83,17 % planu. W stosunku do roku 2019 wydatki ogółem były wyższe o 4,41 %, zaś
majątkowe niższe o 24,22 %.
Wydatki majątkowe stanowiły 9,34 % ogólnych wydatków budżetowych.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w wysokości
otrzymanych dotacji na ten cel z budżetu państwa.
Dotacje dla gminnej instytucji kultury przekazano w planowanej wielkościach.
Gmina na koniec 2020 roku nie miała długu.
Relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych
dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie
25.651,78 zł, a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokonała wydatków w łącznej
kwocie 16.353,04 zł.
Z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochody w
wysokości 265.426,30 zł, na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
przeznaczyła kwotę 322.909 zł.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonych w sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w
sprawozdaniach kwartalnych o dochodach budżetowych Rb-27S i wydatkach budżetowych Rb-28S, a
ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w sprawozdaniu budżetowym Rb-50.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
Przewodniczący:
Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Tarnowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 14 kwietnia 2021 r.
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