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UCHWAŁA Nr 4/ 8 /2022 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łańcut sprawozdaniu z w[ 
nania budżetu Gminy Łańcut za 2021 rok 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz - przewodniczący 
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek 
3. MariaCzarnik-Golesz -członek 

działając na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137): 

postanawia 

pozytywnie z uwagami zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 
rok. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 marca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2021 rok. Wójt Gminy Łańcut 
przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Sprawozdania budżetowe: 
• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
• Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto
rialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
• Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od po
czątku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
• Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
• Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i po
ręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 



• Rb-N sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 
2021 roku, 

• Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuż
nych 
• Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów bu
dżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
• Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admi
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego usta
wami za czwarty kwartał 2021 roku, 
• Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admi
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego usta
wami za czwarty kwartał 2021 roku, 
• Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu 
terytorialnego na koniec 2021 roku. 
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 r. przedłożone Radzie Gminy Łańcut. 

W świetle art. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samo
rządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Spra
wozdanie powinno uwzględniać w szczególności: 
1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określo
nej jak w uchwale budżetowej; 
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; 
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

Sprawozdanie przedstawia zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie rokuimdże-
towego na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez pań
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( E F T A ) i środków pocho
dzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W sprawozdaniu odnie
siono się realizacji programów wieloletnich oraz wydatków z udziałem środków U E . 

W związku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie 
z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunko
wej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, opinia Składu Orzekającego do
tyczy jedynie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2021 rok. 

Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje: 
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w 
ciągu roku, zakładał realizację dochodów w kwocie 121.873.731,83 zł, z tego wykonano kwotę 
123.208.088,9 zł, co stanowi 101,09% planu, 
Dochody bieżące plan 114.367.137,9 zł, wykonanie 115.206.978,51 zł tj. 100,74% planu, 
Dochody majątkowe plan 7.506.593,93 zł wykonanie 8.001.110,39zł. tj. 106,59 % planu, 
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian, zakładał plan 
wydatków ogółem w kwocie 132.412.126,30 zł, z tego wykonano kwotę 120.216.987,42 zł, co 
stanowi 90,79% planu, 
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111.892.960,95 zł i wykonano w kwocie 
106.262.696,25 zł, tj. 94,97 % planu, 
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.519.165,35 zł i wykonano w kwocie 
13.954.291,17 zł, tj. 68,01 % planu. 
Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfi
kacji budżetowej. 
Wykonane dochody bieżące były wyższe zł od wykonanych wydatków bieżących, a zatem zo
stała zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych 
Plan według uchwał jest zgodny z planem według sprawozdań. 



W budżecie Gminy Łańcut planowano roczny deficyt w kwocie 10.538.394,47 zł. Jak wynika 
ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 
2021 r. osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.991.101,48 zł. 
Przychody budżetu Gminy Łańcut zaplanowano na kwotę 12.127.394,47 zł, wykonano w kwo
cie 8.509.82l,77zł, tj. 70,17%. 
Rozchody budżetu planowane w kwocie 1.589.000 zł wykonano w kwocie 1.582.228 zł, 
tj. 99,57%. 
Łączne zadłużenie Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie z przedłożonym spra
wozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wyniosło kwotę 6.052.037,86 zł. Kwota 
ta stanowiła 4,91% wykonanych dochodów. 
Łączna spłata zobowiązań w roku 2021 wyniosła kwotę 1.749.000 zł. 
Uwagi do sprawozdania: 

1. Na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1037,86 zł 
oraz wykonano wydatki w §4580 w łącznej kwocie 16,90 zł. 
Stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz
nych wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikają
cych z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

2. Dochody w dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano w kwocie 5.942.000 zł wykonano w 
kwocie 5.454.891,80 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.942.000 wykonano w kwo
cie 5.855.096,83 zł. Wykonane wydatki przewyższają wykonane dochody o kwotę 
400 205,03 zł, które zostały pokryte z innych dochodów, niż opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy Rada Gminy Łańcut nie podjęła w 2021 roku 
uchwały na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), który stanowi, że rada gminy 
może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania od
padami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za go
spodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: 
1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystar
czające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ko
munalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub 
2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych 
od właścicieli nieruchomości. 
Stosownie do art. 6r ust. 2e cyt. ustawy w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 
gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z 
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych 
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnie
niem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami. W przedłożonym 
sprawozdaniu nie ujęto informacji dotyczącej poszczególnych wydatków poniesionych 
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnie
niem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami ograniczając się do 
ujęcia szczególnej zasady wykonywania budżetu w zakresie dochodów i wydatków (zał. 
Nr 4 do sprawozdania) oraz informacji o realizacji dochodów z tego źródła. 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczące za

sad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań budżetowych, Skład 
Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 
uchwały. 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Łańcut x 1 
2. Aa 




