
Uchwała Nr  3.e./28/2022
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kozienickiego 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 267 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:     Janina Filipowicz 
Członkowie: Anna Pakosz
                                  Agata Pączkowska

uchwala, co następuje;
§ 1.

Przedłożone przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kozienickiego sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2021 opiniuje pozytywnie.

§2.
1. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
2. Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia.

Uzasadnienie:

W dniu 21 marca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wpłynęła Uchwała Zarządu Nr 335/2022  z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Skład Orzekający opiniując powyższe 
sprawozdanie dokonał jego analizy w zakresie kompletności, szczegółowości, zgodności 
z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi, stwierdzając co następuje;
Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej. Spełniając wymóg określony 
w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wykonanie dochodów i wydatków 
w tabelach ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Poszczególne pozycje 
planu dochodów i wydatków wykazane w sprawozdaniach zgodne są z przedłożonymi do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. 
W części opisowej sprawozdania omówiono realizację dochodów, które na 2021 rok 
zaplanowano w wysokości 74.230.092,88 zł, a wykonano w wysokości 74.692.154,08 zł, 
co stanowi 100,62% planu. W sprawozdaniu odniesiono się do odchyleń w realizacji planu 
dochodów. Omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych. 
W dalszej części sprawozdania omówiono wydatki, które wykonano w kwocie 70.417.276,17 zł 
tj. 85,88% planu. W części opisowej odniesiono się do odchyleń w realizacji planu wydatków. 
W sprawozdaniu omówiono realizację wydatków majątkowych, które zostały wykonane 
w wysokości  8.324.440,28 zł, tj. 52,38% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 11,82% 
wydatków ogółem. 
Zobowiązania niewymagalne, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego mieszczą 
się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia. 
Zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
zgodnie z którym wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów 
i przeznaczenia wydatków na zadania własne i zadania zlecone.



Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym 
omówiono wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
unijnych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich. 
W sprawozdaniu omówiono również dotacje celowe i podmiotowe przekazane z budżetu 
dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. 
W sprawozdaniu wyodrębniono i omówiono także zadania związane ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych 
ustaw. 
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, 
o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) uzyskano w kwocie 1.505.013,61 zł i zostały wydatkowane na 
finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 70.349,50 zł co stanowi 4,7% 
zrealizowanych dochodów. Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
oraz administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 1.434.664,11 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 
pkt 8 ustawy o finansach publicznych będą stanowiły w budżecie 2022 roku przychody z tytułu 
niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu jako źródło finansowania planowanego deficytu budżetu.
Na koniec 2021 roku Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 4.274.877,91 zł.
Łączna kwota długu na koniec roku 2021 wyniosła 7.500.000 zł i stanowiła 10% wykonanych 
dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 
2021 roku wyniosło 1,06% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego 
wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 
13,21%.
Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego, która 
zawiera dane przewidziane w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu. Skład Orzekający, biorąc 
pod uwagę powyższe opiniuje jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Janina Filipowicz
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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