Elektronicznie podpisany przez:
Alicja Śrubkowska
dnia 4 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 079/g122/A/III/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 4 czerwca 2021 r.
Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 18a
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza
Gdańskiego za 2020 rok;
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Monika Panc

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu
za 2020 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 2 czerwca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo o
numerze BRM.0004.72.2021 Przewodniczącej Rady Miasta Pruszcz Gdański, którym przekazano:
- Wniosek Nr 6/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2020 rok wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
- Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2021 r.,
w której wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok budżetowy
2020.
Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniu podsumowującym ocenę wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 1
czerwca 2021 r. podjęła uchwałę, w której wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Pruszcza Gdańskiego po rozpatrzeniu i dokonaniu analizy:
1. sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, sporządzonego na dzień
31 grudnia 2020 r.,
2. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2020 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu (uchwała
Nr 076/g122/R/II/21),
3. informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
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4. wniosków z przeprowadzonych kontroli własnych.
Ponadto Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień dotyczących wykonania budżetu
i innych zagadnień w zakresie gospodarki finansowej udzielonych przez Burmistrza Pruszcza
Gdańskiego oraz Skarbnika Miasta, a także dokonała własnych analiz, porównań i oceny
w zakresie realizacji budżetu w 2020 roku.
W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański
w pięcioosobowym składzie, jednogłośnie, przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Pruszcza Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła m. in., iż:
- dochody budżetu ogółem zrealizowano w kwocie 200.545.906,59 zł, co stanowi 96,38% planu,
- wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 193.403.833,20 zł, co stanowi 90,83% planu,
- budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.142.073,39 zł.
Ponadto Komisja Rewizyjna szczegółowo i wnikliwie analizowała realizację dochodów
budżetu według źródeł oraz wydatków budżetu, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
Dodatkowo Komisja, w ujęciu tabelarycznym, przedstawiła analizę porównawczą podstawowych
grup dochodów w latach 2016 - 2020. Komisja zaprezentowała także prowadzone działania
windykacyjne zmierzające do ściągnięcia należności budżetowych oraz dokonała oceny sytuacji
finansowej gminy miejskiej Pruszcz Gdański.
W podsumowaniu uzasadnienia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Komisja Rewizyjna stwierdziła m. in., że pozytywnie ocenia wykonanie zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym oraz gospodarność, rzetelność, celowość i zgodność z prawem
poniesionych wydatków budżetu za 2020 rok. Pozytywnie ocenia również efektywne
gospodarowanie środkami na wydatki bieżące oraz pozyskanie dofinansowania inwestycji
z budżetu Unii Europejskiej i z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Zdaniem Komisji na
pozytywną ocenę zasługuje także dostosowanie działań windykacyjnych oraz pomoc podmiotom
gospodarczym w związku z panującą sytuacją. Komisja dodatkowo stwierdziła, że budżet za
2020 rok został prawidłowo zrealizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W wyniku przeprowadzonych kontroli i analiz Komisja Rewizyjna sformułowała opinię
o wykonaniu budżetu za 2020 r., w której zawarła szereg pozytywnych ustaleń w tym zakresie
i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego absolutorium z
tytułu wykonania budżetu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański wywiązała się
z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego
sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza za
2020 rok. Swoją opinię Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań
i dokumentów, jak również przeprowadzonych przez siebie analiz i kontroli.
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Pozytywna ocena działań Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w zakresie realizacji budżetu,
dokonana przy uwzględnieniu kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności,
uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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