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Uchwała Nr 4200/VII/76/2022

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) VII Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie :

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy 
przedłożonych przez Wójta Gminy Konopiska materiałów dotyczących wykonania budżetu 
gminy  oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

1. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok ustalono, że nie wykazuje ono 
rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych określonych w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 
269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 
zm.), tj.: 

a) wykonane dochody i wydatki w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, które 
ogółem wynoszą odpowiednio:
- dochody 61 113 022,56 zł, tj. 102,1 % planu,
- wydatki  54 070 933,86 zł, tj. 93,7 % planu;
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b) 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;

c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają 
wykonanie budżetu w 2021 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika 
m.in., że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. 
Wykonane dochody bieżące były wyższe niż poniesione wydatki bieżące. Za rok 2021 została 
osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 6 689 794,13 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 11 911 439,34 zł i stanowi 19,5 % dochodów 
wykonanych. Gmina Konopiska na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wykazuje zobowiązań 
wymagalnych.

Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), dotyczące 
wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

3. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska w ocenie Składu 
Orzekającego zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach 
publicznych.

4.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. zawiera również sprawozdania roczne z 
 wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim: 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 
 Konopiskach, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach.

 Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji 
uchwały.

 Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca VII Składu Orzekającego

Sylwia Nowakowska
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