Uchwała Nr 3.e./330/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2020 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie:

Agnieszka Małkowska
Romana Ignasiak
Iwona Jagodzińska

uchwala co następuje:
§1
Opiniuje pozytywnie przedłożone przez Prezydenta Miasta Żyrardowa sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2020 rok.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2020 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww.
dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem w wyniku czego stwierdził, co następuje:
Dochody ogółem na plan 255.848.095,41 zł zrealizowane zostały w kwocie 250.241.106,19 zł, co
stanowi 97,81 % planu, z tego:
- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 206.087.505,18 zł, co stanowi 98,54 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 44.153.601,01 zł, co stanowi 94,52 % planu.
Wydatki ogółem na plan 285.810.803,44 zł zrealizowane zostały w kwocie 255.119.452,59 zł, co stanowi
89,26 % planu, z tego:
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 202.114.306,27 zł, co stanowi 96,39 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 53.005.146,32 zł, co stanowi 69,63 % planu.
W sprawozdaniu odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych.
W wydatkach wykonanych ujęte zostały wydatki niewygasające w kwocie 604.588,80 zł.
Skład Orzekający wskazuje na niskie wykonanie wydatków w dz. 851 rozdz. 85153 „Zwalczanie
narkomanii”, które na plan 43.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.920,00 zł, co stanowi 38,99 %
planu. W sprawozdaniu odniesiono się do niskiej realizacji ww. wydatku cyt. „Niskie wykonanie planu
wydatków wynika z organizacji mniejszej ilości warsztatów w związku z pandemią COVID-19”.
Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego są niższe od wykonanych dochodów
bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).
Budżet Miasta zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.878.346,40 zł przy planowanym deficycie
w wysokości 29.962.708,03 zł.
Miasto w 2020 r. wykonało przychody z tytułu pożyczki oraz obligacji w wysokości 47.840.811,22 zł
(tj. 100 % planu).
Rozchody zostały wykonane w wysokości 22.216.463,38 zł (tj. 100 % planu), w tym Miasto spłaciło
zobowiązania z tytułu wykupu obligacji w kwocie 17.500.000,00 zł.

2
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 31.882.061,46 zł.
Należności te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 1.951.961,14 zł.
Miasto na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadało zobowiązania dłużne w wysokości 90.939.043,82 zł, co
stanowiło 36,34 % wykonanych dochodów ogółem, przy czym Miasto nie było obciążone
zobowiązaniami wymagalnymi.
Zobowiązania dłużne w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 30.340.811,22 zł.
Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec roku wynosiła
12.543.840,09 zł.
Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Z przedstawionej do sprawozdania informacji wynika, że Miasto wykonało dochody z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.382.601,22 zł natomiast wydatki na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 10.009.436,00 zł.
Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok dołączono informację o stanie mienia gminy.
Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Małkowska; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 29 kwietnia 2021 r.

