
UCHWAŁA Nr 3.e./245/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego  sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok 

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 t.j) - Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczący:  Agnieszka Szewc  
Członkowie           Karolina Aszkiełowicz
                               Konrad Pachocki     

 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 

§ 2 

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§ 3 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z Zarządzeniem 
Zarządu Powiatu Otwockiego Nr CCCXXVI/154/21 z dnia 24 marca 2021 roku, wpłynęło sprawozdanie 
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie 
dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi  będącymi w posiadaniu Izby. 
W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje: 

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 167.766.095,44 zł., co stanowi 104,61% planu. 
Dochody bieżące zostały wykonane w 99,83% planu, natomiast dochody majątkowe w 174,35%.

Plan wydatków został wykonany w kwocie 164.103.354,16 zł, co stanowi 93,67% planu. Wydatki 
bieżące wykonano w 94,83% natomiast wydatki majątkowe w 88,86% uchwalonego planu. W wyniku 
analizy sprawozdań nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków. 

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż 
spełniono wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Z przedłożonego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
wynika, że Powiat posiada należności wymagalne w kwocie  4.031.093,68 zł, co stanowi 2,40% 
zrealizowanych dochodów.   

Ze sprawozdania wynika, że budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżka  w kwocie 3.662.741,28 zł, przy 
planowanym deficycie w wysokości 14.822.197,00 zł. 
Zaplanowane przychody oraz rozchody budżetu zostały w całości wykonane. 



Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Powiatu Otwockiego na koniec 2020 roku 
według tytułów dłużnych wyniosły 53.564.762,05 zł co stanowiło 31,93% dochodów wykonanych 
ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie biorąc pod uwagę powyższe 
ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu stwierdził, że opracowane sprawozdanie 
spełnia wymogi wynikające z art. 269 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym 
należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego 
zgodności z prawem, natomiast ocena działań Zarządu w zakresie stopnia realizacji budżetu, oraz 
ocena gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do organu stanowiącego Powiatu.  

Wraz z ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego na 
dzień 31 grudnia 2020 roku.
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