
UCHWAŁA Nr SO-5/0953/166/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Konina 

za pierwsze półrocze 2021 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 
Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. 
(ze zm.) w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka 
Członkowie: Renata Konowałek

Aleksandra Marszałek 

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 266 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), 
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Konina informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2021 roku wyraża

opinię pozytywną z uwagą wyrażoną w pkt  9 ppkt 1 uzasadnienia

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

Na podstawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Konina informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu 
Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Skład Orzekający ustalił, 
że przedmiotowa informacja została przedłożona w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych i zawiera dane wymagane uchwałą Nr 755 Rady Miasta Konina 
z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zakresu i formy półrocznej informacji z przebiegu 
wykonania budżetu miasta Konina oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za wyjątkiem informacji o których mowa w pkt 10 ppkt 1 uzasadnienia.

I. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także 
z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2021 rok oraz ze sprawozdaniami dotyczącymi 
pierwszego półrocza 2021 roku złożonych przed opracowaniem opiniowanej informacji. Na tej 
podstawie ustalił, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny 
z uchwalonym (po zmianach) budżetem na 2021 rok. Wykonanie podstawowych wielkości 
budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, wyniosło:
- dochody w wysokości 332.782.103,25 zł, co stanowi 55,62% planu, w tym: dochody 

bieżące w kwocie 305.497.802,79 zł, co stanowi 57,36% planu oraz dochody 
majątkowe w kwocie 27.284.300,46 zł, co stanowi 41,51% planu;

- wydatki w wysokości 302.385.942,79 zł, co stanowi 49,11% planu, w tym: wydatki 
bieżące w kwocie 277.663.633,66 zł, co stanowi 51,95% planu oraz wydatki majątkowe 
w kwocie 24.722.309,13 zł, co stanowi 30,41% planu.
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2. W pierwszym półroczu 2021 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę dochodów nad wydatkami 
w kwocie 30.396.160,46 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 17.439.375 
zł. Wykonane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 
27.834.169,13 zł. 

3. W okresie sprawozdawczym spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w wysokości 13.932.258 zł, co stanowi 57.63% planowanych rozchodów z tego tytułu. 
Na planowane przychody w kwocie 41.613.891 zł wykonanie wynosi 53.625.650,23 zł. 
W informacji Prezydent wykazał dane o planowanych i zrealizowanych przychodach 
oraz rozchodach budżetu (tabela nr 7 i str. 109 części opisowej informacji), przy czym 
podał, że wykonanie przychodów z tytułu

 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach) wynosi 21.408.467,41 zł oraz wynikających z rozliczenia programów i 
projektów z udziałem środków unijnych (tj. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków) w wysokości 1.966.153,18 zł co łącznie daje kwotę 23.374.620,59 zł i 
równa się wysokości planowanych przychodów w budżecie z tego tytułu, natomiast 
wykonane przychody wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS w poz. D13a wynoszą 
24.406.574,89 zł (różnica 1.031.954,30 zł), 

 wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 18.239.270,41 zł, podczas 
gdy wielkość ta stanowi kwotę planowanych w uchwale budżetowej wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 
natomiast przychody pozostające w budżecie z rozliczenia pożyczek, kredytów i 
emisji obligacji z lat ubiegłych wg stanu na dzień bilansowy poprzedniego roku 
sprawozdawczego wyniosły 29.219.075,34 zł i w takiej wysokości zostały wykazane 
w sprawozdaniu Rb-NDS w poz. D15 (różnica 10.979.804,93 zł). 

Wykonanie przychodów z wymienionych wyżej tytułów stanowi informacje o poziomie 
przychodów w danym roku, ustaloną po złożeniu bilansu budżetu za rok poprzedni, 
a wynikającą z rozliczenia budżetów lat ubiegłych. Przychody te mogą być 
zaangażowane w realizację budżetu bieżącego roku lub budżetów lat następnych.

4. Z przedłożonej informacji wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto posiadało 
zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.768.785,30 zł (str. 104 części opisowej 
informacji), co potwierdza sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych.
Prezydent poinformował również o zaciągnięciu zobowiązań na wydatki majątkowe 
związane z wykupem gruntów, w związku z realizacją przedsięwzięcia zaplanowanego 
w wieloletniej prognozie finansowej (str. 104 części opisowej informacji).  
Dane wykazane w informacji zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach 
przedłożonych przed złożeniem opiniowanej informacji za okres od 1.01.2021r. do 
30.06.2021 r.

5. W informacji zostały podane przyczyny odchyleń w realizacji niektórych dochodów oraz  
skutki dla budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i zastosowania ulg 
podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, a także wprowadzonych 
zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego. Omówiono stan zaległości 
podatkowych i  działania podjęte w celu ich wyegzekwowania. Wydatki majątkowe zostały 
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przedstawione w zestawieniu tabelarycznym wg zadań z podaniem krótkiej informacji 
o przebiegu ich realizacji w tym o zawarciu umów z wykonawcami, a dane te znajdują 
potwierdzenie w zaangażowaniu wydatków majątkowych. Na podstawie sprawozdania 
Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (kolumna 6) ustalono, że 
zaangażowanie wydatków inwestycyjnych (§ 605) wyniosło 30.377.800,28 zł, co stanowi 
69,6% kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej i oznacza, iż na taką kwotę zostały 
zaciągnięte zobowiązania, w tym podpisane umowy z wykonawcami, z których część 
w wysokości 10.093.021,83 zł została zrealizowana i opłacona.  Zaangażowanie wydatków 
na zakupy inwestycyjne (§ 606) wyniosło 1.803.149,10 zł, co stanowi 51,4% kwot 
zaplanowanych w uchwale budżetowej.

6. Prezydent przedstawił dane o wydatkach poniesionych z budżetu Miasta na opłacenie 
odsetek oraz kar i odszkodowań wraz z podaniem informacji o podstawie ich poniesienia 
w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie
600 60015 460 0 255 000,00
700 70005 459 0 767 185,50
700 70005 460 0 589 820,50
700 70095 458 0 5 000,00
750 75023 460 0 180 000,00
750 75023 468 0 122 000,00
750 75095 458 0 15 825,00
750 75095 459 0 55 000,00
801 80104 456 0 145,00
855 85501 458 0 4 000,00
855 85502 458 0 20 000,00
855 85504 458 0 350,00

7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono 
w wysokości 1.185.999,35 zł, przy realizacji dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 1.452.100,77 zł, tj. na realizację w/w programów wykorzystano 
81,68% dochodów uzyskanych z zezwoleń w I półroczu.

8. Z danych wynikających z opiniowanej informacji wynika, że uzyskane w pierwszym 
półroczu bieżącego roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowiły kwotę 7.107.393,88 zł, a łączne dochody w całym rozdz. 90002 wyniosły 
7.128.490,74 zł. Na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
poniesiono natomiast wydatki w wysokości 5.349.011,19 zł (wydatki w rozdz. 90002), przy 
zobowiązaniach niewymagalnych wynoszących 1.150.477,64 zł, które były wyższe od 
zobowiązań niewymagalnych na początek roku wynoszących 19.482,95 zł.
Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 
roku przewyższają wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi o kwotę 1.779.479,55 zł, a kwota ta przewyższa również wysokość 
zobowiązań pozostających na koniec okresu sprawozdawczego. W części opisowej 
opiniowanej informacji Prezydent wskazał, iż niewykorzystane środki z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostały na wyposażenie terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego  w pojemniki i worki do zbierania odpadów oraz 
utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, tj. na cel 
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zgodny z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz .888, z późn. zm.). 

9. W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2021 roku, uchwały budżetowej na 2021 rok po zmianach oraz sprawozdań budżetowych 
Skład Orzekający stwierdził, że:

1) Na koniec I półrocza 2021 roku wystąpiło wykonanie wydatków na wynagrodzenia 
osobowe w wysokości przewyższającej połowę rocznego planu w jednostkach systemu 
oświaty w dz. 801 /Oświata i wychowanie/ oraz w dz. 854 /Edukacyjna opieka 
wychowawcza/ w znacznej części wymienionych niżej rozdziałów:

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie %
801 80101 4010 31 645 000,00 17 464 102,00 55,18%
801 80102 4010 3 906 654,00 2 048 821,27 52,44%
801 80104 4010 19 445 703,00 11 295 744,74 58,08%
801 80115 4010 19 392 394,00 11 137 889,91 57,43%
801 80117 4010 3 991 541,00 2 191 692,71 54,90%
801 80120 4010 16 024 692,00 8 642 155,99 53,93%
801 80134 4010 298 617,00 137 420,33 46,01%
801 80140 4010 1 203 706,00 709 917,82 58,97%
801 80144 4010 2 035 898,00 980 123,51 48,14%
801 80148 4010 1 670 629,00 806 759,20 48,29%
801 80149 4010 2 844 891,00 1 394 857,03 49,03%
801 80150 4010 8 490 258,00 4 349 273,59 51,22%
801 80152 4010 2 585 175,00 1 199 900,12 46,41%
801 Suma 113 535 158,00 62 358 658,22 54,92%
854 85401 4010 3 891 592,00 1 832 941,00 47,10%
854 85403 4010 1 433 158,00 746 004,16 52,05%
854 85404 4010 528 218,00 226 409,36 42,86%
854 85406 4010 1 345 407,00 744 229,89 55,31%
854 85410 4010 1 204 031,00 727 984,04 60,46%
854 85417 4010 212 672,00 132 256,50 62,18%
854 Suma 8 615 078,00 4 409 824,95 51,19%

W dz. 801 wystąpiło również wysokie wykonanie wydatków na wypłatę składek na 
ubezpieczenia społeczne, jak w niżej wymienionych rozdziałach: 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie %
801 80101 4110 6 105 500,00 3 256 625,48 53,33%
801 80102 4110 791 015,00 373 288,53 47,19%
801 80104 4110 4 589 348,00 2 104 011,60 45,84%
801 80115 4110 3 746 709,00 2 173 234,94 58,00%
801 80117 4110 748 560,00 421 580,19 56,31%
801 80120 4110 3 179 431,00 1 649 966,70 51,89%
801 80134 4110 55 995,00 21 575,95 38,53%
801 80140 4110 262 094,00 135 596,78 51,73%
801 80144 4110 357 950,00 179 197,76 50,06%
801 80145 4110 430,00 0,00 0,00%
801 80148 4110 312 647,00 134 167,11 42,91%
801 80149 4110 557 138,00 246 912,56 44,31%
801 80150 4110 1 599 132,00 805 300,38 50,35%
801 80152 4110 478 441,00 231 445,15 48,37%
801 80195 4110 1 100,00 0,00 0,00%
801 Suma 22 785 490,00 11 732 903,13 51,49%
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Na okoliczność wysokiego poziomu wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe 
w dz. 801 i 854 oraz wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w dz. 801 nie 
zamieszczono żadnych wyjaśnień oraz nie poinformowano, w których jednostkach 
będzie obowiązek podwyższenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki na 
ubezpieczenia społeczne. 
Na podstawie danych wynikających ze sprawozdań ustalono, iż wydatki  bieżące 
w jednostkach systemu oświaty  z wyłączeniem wydatków na: wynagrodzenia 
osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
wydatków w ramach projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi 
(w paragrafach z czwartą cyfrą inną niż „0”) wykonane zostały powyżej połowy 
rocznego planu, tj. w dz. 801 w wysokości 21.258.571,60 zł, co stanowi 50,33% planu 
i w dz. 854 w wysokości 2.034.262,26 zł, co stanowi 51,8% planu.
W informacji nie podano jaki wpływ na poziom planowanych wydatków na 
wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne mają zatwierdzone 
arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 2021/2022 oraz czy będzie konieczne 
w II półroczu zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia 
społeczne w jednostkach systemu oświaty oraz czy ewentualne zmiany w tym zakresie  
spowodują zwiększenie łącznej kwoty wydatków bieżących budżetu, która wpływa na 
poziom wskaźników spłat zobowiązań na lata następne z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 
Informacja o przyczynach wysokiej realizacji wydatków bieżących w działach jest 
wymagana na podstawie postanowienia § 1 ust. 4 tiret czwarty uchwałą Nr 755 Rady 
Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zakresu i formy półrocznej 
informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Konina (…). Informację o podjętych 
działaniach restrukturyzacyjnych (bez wyliczeń skutków finansowych) Prezydent 
przekazał Izbie w toku postępowania nadzorczego nad uchwałą budżetową na 2021 rok 
(pismo Nr 3032.13.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.), lecz działanie to nie zastępuje 
obowiązku przekazania informacji organowi stanowiącemu w ramach informacji o 
przebiegu wykonania budżetu. 
Wskazując na powyższe Skład Orzekający formułuje w tej części uwagę. 

2) W opiniowanej informacji wykazano dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz poinformowano o poniesionych wydatkach bieżących 
i majątkowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(str. 25, 39-40 i 76-78 części opisowej informacji oraz tabela nr 3 i 10).
Z danych tych wynika, że dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 4.356.343,49 
zł, a wykonanie dochodów było wyższe i wyniosło 9.344.696,59 zł, co stanowi 214,5% 
rocznego planu. Stosownie do przepisu art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) do zadań 
własnych gmin (powiatów) należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie 
określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w 
wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w 
art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę 
z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Do dnia wydania 
niniejszej opinii nie zostały zwiększone planowane dochody należne na postawie 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nie określono, na jakie cele (wydatki) z 
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zakresu ochrony środowiska zostaną przeznaczone wyższe niż uprzednio planowane 
dochody. 
Wykonane wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 
wyniosły 1.064.281,01 zł i stanowiły 11,4% dochodów uzyskanych na podstawie 
ustawy Prawo ochrony środowiska.

3) W opiniowanej informacji Prezydent wskazał, iż we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych została przekazana kwota stanowiąca 75 % równowartości 
dokonanych odpisów zgodnie  z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca  1994 r.  o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. Z 2021 r. Nr 746/
Z danych zamieszczonych w informacji i sprawozdaniu Rb-28S wynika, że  wydatki na 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) wykonano powyżej 75% 
planu z jednym wyjątkiem, a mianowicie: 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % planu
926 92604 4440 172 000,00 124 034,46 72,11%

a wykonane wydatki  w tym rozdziale są na poziomie 73,9% zaangażowania wydatków 
wykazanego w sprawozdaniu Rb-28S stanowiącego o wysokości rocznego odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

4) Ze sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków, które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego 2020 wynika, że w 2021 roku nie zostały wykorzystane 
środki  w wysokości 10.084.457,26 zł na wydatki niewygasające z roku ubiegłego w 
tym 9.815.401,85 zł dotyczyło wydatków inwestycyjnych, a na tą okoliczność nie 
zamieszczono żadnego wyjaśnienia. Należy również podnieść, iż w 2020 roku wydatki 
inwestycyjne były finansowane z pożyczek kredytów i emisji obligacji. Skład 
Orzekający podkreśla, że rok 2021 jest kolejnym rokiem, w którym znaczna część 
środków przekazanych w roku poprzednim na wyodrębniony rachunek, nie została 
wykorzystana na realizację planowanych wydatków, które na podstawie uchwały 
organu stanowiącego nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Skład 
Orzekający kolejny raz podnosi również, iż przekazywanie środków na rachunek 
wydatków niewygasających w roku budżetowym i następnie ich zwrot w roku 
następnym na dochody budżetu, aby finansować to samo zadanie z planu finansowego 
następnego roku powoduje zniekształcenie danych o wykonaniu budżetu i sztuczne 
zawyżenie danych o poziomie wykonanych wydatków, w tym przede wszystkim 
wydatków inwestycyjnych. 

5) W informacji wystąpiły nieliczne omyłki, np.  na str. 78 popełniono omyłka pisarską 
lub nieprawidłowo sklasyfikowano wydatek, gdyż w części opisowej Informacji 
podano, iż wykonano wydatek na opracowanie „opinii w zakresie oceny stanu 
zdrowotno-technicznego drzew” (dz. 900 /Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska/), jednakże ze sprawozdania Rb-28S wynika, że w dziale 900 nie 
wykonano planowanych wydatków w § 4390 /Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii/. 

II. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (WPF):

1. Prezydent przedstawił ogólnie dane o zmianach wprowadzonych w I półroczu w zakresie 
przychodów i limitów przedsięwzięć w odniesieniu do 2021 roku oraz szczegółowo 
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wykonane rozchody na spłatę pożyczek i kredytów, a także dane odnoszące się do poziomu 
zadłużenia budżetu. 
Należy również zauważyć, iż w trakcie I półrocza 2021 roku zmieniano WPF również  z 
tego powodu, iż do wyliczenia wskaźników spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych uwzględniono dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu, które 
wpłynęły na ich obniżenie, a także skorygowano wyłączenia spłat zobowiązań dłużnych 
zaciągniętych w 2020 roku na ubytek planowanych dochodów będących następstwem 
COVID-19, zastosowane na podstawie przepisu art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), gdyż ubytek dochodów budżetu 
będący następstwem COVID-19 wynikający z wykonania budżetu 2020 roku był niższy niż 
zaplanowano w uchwale budżetowej na 2020 rok.

2. Zadłużenie Miasta wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 238.868.964,48 zł, w tym 
dług spłacany wydatkami w wysokości 1.113.108,74 zł. 

3. Przedstawiono stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych 
w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w ujęciu finansowym, z podaniem 
dla każdego przedsięwzięcia: informacji o zawartych umowach, na podstawie których 
zaciągnięto zobowiązania obciążające budżet 2021 roku i lat następnych oraz wielkości 
wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku. Podano również procentowe 
zaawansowanie wydatków dla każdego przedsięwzięcia, ale wartość tą odniesiono do limitu 
wydatków zaplanowanych na 2021 r. a nie do łącznych planowanych nakładów 
finansowych planowanych na każde przedsięwzięcie.

III. Z analizy informacji z realizacji planu finansowego instytucji kultury wynika, że wykazane 
w planie finansowym Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury 
w Koninie kwoty planu i wykonania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Konina są 
zgodne z kwotami wykazanymi w budżecie po zmianach na 2021 rok za wyjątkiem planu 
dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, gdyż w informacji 
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 
plan dotacji celowych wykazano w kwocie 299.898,99 zł. Ustalono również, że w 
sprawozdaniu Rb-28S wykazano zaangażowanie wydatków na udzielenie dotacji celowej w 
dz. 921 rozdz. 92116 § 2800 w wysokości 299.898,99 zł, co uzasadnia wykazanie 
planowanych dotacji celowych w instytucji kultury (Bibliotece) w wysokości niższej niż w 
uchwale budżetowej. 
W przedłożonych informacjach podano dane o stanie należności oraz zobowiązań, w tym 
wymagalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Zofia Ligocka 

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.
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