W OPOLU
Uchwala Nr 136/2020
z dnia 29 kwietnia 2020 r. Skladu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Nysa za 2019 r,
Na podstawie ait. 13 pkt 5 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 vistawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz,U. z 2019 r. poz. 2137) Sklad
Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Arkadiusz Talik - przewodnicz^cy
Aleksandra Bieniaszewska
Grzegorz Czarnocki
o p i n i u j e z uwagaml
sprawozdanie Burmistrza Nysy z wykonania budzetu Gminy Nysa za 2019 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycj^ art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu dor^czono sprawozdanie z wykonania budZetu gminy za 2019 r. wraz z informacj o
stanie mienia komunalnego.
Przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy, stosownie do tresci art. 13 pkt
5 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 pa^dziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu.
Analizuj^c dane zawarte w przedloZonym sprawozdaniu Burmistrza w zakresie
zgodnosci z wielko^ciami uj^tymi w:
1.uchwale Rady Miejskiej w Nysie nr V/60/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwaly
budzetowej na 2019 r. (ze zm.),
2.sprawozdaniach sporz^dzonyeh za ola-es od pocz^tku roku do dnia 31 grudnia 2019 r., tj.:
-z wykonania planu dochodow budZetowych (Rb-27S),
-z wykonania planu wydatkdw budzetowych (Rb-28S),
-o nadwyzce/deficycie jednostki samorz^|du terytorialnego (Rb-NDS),
-z wykonania dochodbw podatkowych (Rb-PDP),
-o stanie srodkow na rachunkach bankowych j.s.t. (Rb-ST),
-o stanie zobowi^zah wg tytulbw dtuznych oraz por^czen.i gwarancji (Rb-Z),
-uzupelniajqcym o stanie zobowi^zan wg tytulow dluznych (Rb-UZ),
-o stanie naleznosci oraz wybranych aktyw6w fmansowych (Rb-N),
-z wykonania planu dochodow zwifjzanych z realizacj^ zadah z zakresu administracji
rz^dowej oraz innych zadah zleconych j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
-z wykonania planow fmansowych samorzqdowych zakladow budZetowych (Rb-30S),
-o dotacjacli/wydatkach zwi^zanych z wykonywaniem zadah z zakresu administracji
rz^dowej oraz innych zadah zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),
Sklad Orzekaj}cy rozbieznosci nie stwierdzil.
W ocenie Skladu Orzekaj^cego przedloZone przez Burmistrza sprawozdanie
z wykonania budzetu Gminy spelnia wymog okreslony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
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Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2019 r. (po wprowadzonych

zmianach) w wysokosci 261 719 478,26 zl zostaly wykonane w wysokosci 253 168 862,32 zl,
tj. vv 96,7%, w tym dochody majqtkowe uj?te po stronie planu w l^cznej wysoko^ci
31 539 335,51 zl wykonano w wysokosci 24 516 298,46 zl, tj. w 77,7%. W ocenie Skladu
Orzekaj^cego wymaga wskazania okolicznosc, it przywolany stopieh wykonania dochodow
maj^tkowych zdeterminowalo wykonanie dochodow ze sprzedazy mienia w gminie, kt6re przy
planie 5 292 616,78 zl wynioslo 2 861508,28 zl czyli 54,1%. Wskazab naleZy, ze w
sprawozdaniu opisowym Burmistrz nie odniosl si^ do wykonania dochod6w maj^tkowych, w
tym do realizacji dochodow ze sprzedazy mienia zaplanowanych wrozdziale 70005, paragraf
0770 - wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomosci w kwocie 5 292 616,78 zl, ktore wykonano w wysokosci
2 626 967,23 zl, tj. 49,6%. Sklad Orzekaj^cy wskazuje, iz:
-planowane w uchwale budzetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej wielkosci, vy
tym dochody ze sprzedazy maj^tku, a w swietle ail 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych rdwniez wielkosci wykonane maj^ istotny wplyw na zachowanie relacji, o
ktorej iriowaw art. 243 ustawy o finansach publicznych, umoizliwiajqcej zgodne z prawem
uchwalenie budzetu w latach przyszlych;
-w ^wietle dyspozycji art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych prognoza
wielko^ci uj?tych w budzetach jednostek samorz^du terytorialnego dochodow winna bye
sytuowana w przeslanlcach umoZliwiaj^cych ich wykonanie zgodnie z przyj?tymi
zaloZeniami, tj. obejmowac prawidlowe przewidywanie rozmiarow operacji zgodniezich
charakterem oraz w sposob mo^liwy do realizacji.
Stopieh realizacji dochoddw zostal przedstawiony opisowo oraz tabelaiycznie wedlug
zrodel wraz ze wskaznikiem wykonania poszczegolnych rodzajow dochoddw.
Plan wydatkow budzetowych (po zmianach) w wysokosci 309 837 742,32 zl zostal
wykonany w wysokosci 296 351 533,62 zl, tj. w 95,6%, w tym wydatki maj^tkowe uj?te po
stronie planu w l^cznej w^'sokosci 85 846 732,03 zl wykonano w wysoko^ci 82 163 227,86 zl,
tj.w95,7%.
Burmistrz, podobnie jak wprzypadku wykonania dochodow, przedstawil zrdznicowany
stopieh wykonania wydatkow opisowo oraz w zestawieniu tabelaiycznym, w podziale na
wydatki biez^ce oraz maj^tkowe.
Realizacja budzetu Gminy za 2019 rok zamkn?la si? deficytem bud^etowym w

wysoko^ci 43 182 671,30 zl.
Na koniec roku 2019 wykonane dochody biez^ee wyniosly 228 652 563,86 zl,
natomiast wykonane wydatki biez^ee stanowily kwot? 214 188 305,76 zl, co spelnia relacj? o
ktorej mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Wskaznik I^cznej kwoty zobowi^zah finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia
2019 r., kt6ra zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowi^zah wg tytuldw dlu^nych oraz
por?czen i gwarancji jednostki samorz^du teiytorialnego wyniosla 128 200 000,00 zl, w
stosunku do wykonanych dochodow ogdlem na dzieii 31 grudnia 2019 r. wyniosl 50,6%.
Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze zadluzenie na koniec roku 2019 wzroslo o 13,3% w
pordwnaniu do roku poprzedniego (96 100 000 zl). Ponadto nale^y odnotowad, iZ oprocz
zadluZenia z tytulu kredytow oraz obligacji przychodowych Gmina posiada zobowi^zania z
tytulu zawartych umow wsparcia, przez ktore nalezy rozumiec finansowe instrumenty
wspierania przez jednostki samorz^du terytorialnego inwestyeji prowadzonych przez spolki z
udzialem samorz^du w I^cznej kwocie 45 533 660,00 zl. PowyZsze nalezy identyfikowac z
dwoma przedsi?wzi?ciami uj?tymi w wieloletniej prognozie finansowej: Dokapitalizowanie
Sp61ki pod firm^: Agencja Rozwoju Nysy Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^
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w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budow^ k^pieliska i budow^ mieszkan z okresem realizacji
w latach 2017-2027 i limitem zobowi^zah 18 195 700 zl oraz Dokapitalizowanie Spolki pod
firm^: Agencja Rozwoju Nysy Spdlka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ - Wsparcie dla
kredytu na budow^ zespolu trzech budynkow z okresem realizacji w latach 2019-2029 i limitem
zobowi^zah 27 337 960 zl (dane z wieloletniej prognozy finansowej z dnia 20.12.2019 r.). W
tym miejscu nale^y podkreslic, iz zgodnie z art. 72 ust. la ustawy o finansach publicznych
(obowi^zuje^cego od 1 stycznia 2019 r.) tytuly dlu^ne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 13 obejmuj^ zobowi^zania finansowe wynikaj^ce ze stosunkow prawnych, ktore nazwi^
odpowiadaj^ tym tytulom dluznym, oraz zinnych stosunkow prawnych, ktdre wywohij^ skutki
ekonomiczne podobne do skutkow wynikaj^cych z papierdw warto^ciowych opiewaj^cych na
wierzytelnosci pieni^zne, umow kredytow i pozyczek oraz przyj^tych depozytow. Tym samym
szczegolnej analizie nalezy poddac przedmiotowe zobowi^zania bior^c pod uwag^ kwot^ dlugu
splacan^ tak^^ wydatkami.
W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo postanowic jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wst^pie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
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