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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie opinii o

przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznynt z
wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok

przedłożonym

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr
2/20 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2020 roku w
sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Tomasz Miśkiewicz - przewodniczący, Aneta
Kieljan - członek, Maciej Gardas - członek

wydaje

opinię pozytywną

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
Miasta Chojnowa za 2019 rok.
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) -dalej "u.f.p.", zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w
termin.ie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia regionalnej izbie
obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej
n.iż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności elementy wymienione w
art. 269 u.f.p.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 r. Burmistrz Miasta
Chojnowa przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 1 kwietnia 2020 r.
(zarządzeniem nr 44/2020 z dnia 27 marca 2020 r.). Wydając opinię o tym sprawozdaniu, Skład
Orzekający uwzględnił również dane liczbowe wynikające z przedłożonych Izbie sprawozdań z
wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (Rb), sporządzonych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu, Skład Orzekający
stwierdził, co następuje .
Planowane wielkości budżetu przedstawione w sprawozdaniu uwzględniają wartości wynikające z
uchwał i zarządzeń organów Miasta. W sprawozdaniu przedstawiono wielkości budżetu określone w
uchwale budżetowej oraz zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami
Burmistrza w roku budżetowym.
Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 60.510.847,81 zł, stanowiącej 99,24% planu
wynoszącego 60.972.740,72 zł. Wykonane dochody bieżące wyniosły 58.017.715,16 zł, tj. 98,41%
planu ustalonego w kwocie 58.957.823,43 zł, a dochody majątkowe 2.493.132,65 zł, tj. 123,73%
planowanej kwoty 2.014.917,29 zł. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w kwocie 2.024.969,62
zł (101,25% planu).
Wydatki budżetu zaplanowane w wysokości 67.666.956,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie
56.210. 779,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.456.176,63 zł, zostały wykonane w wysokości
58.096.221,91 zł (85,86% planu), z tego wydatki bieżące w kwocie 53.371.884,21 zł (94,95% planu)
i wydatki majątkowe w kwocie 4. 724.337,70 zł (41,24% planu) .
. Wykonany ~udżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.414.625,90 zł, przy planowanym
def1cyc1e w kwocie 6.694.215,42 zł. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami
bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wyniosła 4.645.830,95 zł.
W 2019 r. Miasto zrealizowało przychody z tytułu emisji obligacji o wartości 3.200.000,00 zł,
sta~wi_ące 61,24% plan_u przychodów zwrotnych. Rozchody budżetu przeznaczone na spłatę już
zac1ągruętych zobo~ązan wykonano w kwocie 1.062.008,53 zł, tj. 100% planowanej wysokości. Na
obsługę długu Miasta (rozchody wraz z wydatkami na obsługę długu) poniesiono łącznie
1.187.318,65 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowiło 1,96%, przy dopuszczalnym
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