
UCHWAŁA NR XvIIl37 1201.0
S KŁA DU o RZE KAJĄCE G o RE GIoNALI{EJ IZBY oBRACHUNKoWEJ

W SZCZECINIE

z dniaL9 marca2010 r.

w sprawie wydania opinii dofyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Stargard
Szczeciński z wykonania budż etu za f009 r,

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia1 paźd,ziern1ka
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 2O0I r. Nr 55, poz. 577
i Nr 1 54^ poz. 1800. z zo02 r. Nr 1 13, poz. gg4, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. l l4, Nr 64, poz.565 i Nr 249, poz. 2lo4),
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

I . .Ianusz Jarosz _ przewod niczacv
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Mieczysław Kus - Członek

pozyĘwnie
opiniu.ie sprawozdanie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z wykonania budzetu
2a2009 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z wykon ania bud'Żetu za
2009 r. zostało przekazane Regionalnej lzbie obrachunkowej w Szczecinie w dniu
19 marca 20|0 r. Sprawozdanie zostało sporząd zone zgodnie z art' |gg ust. l
rv związku z art' l84 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
pLrblicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w zw. z art. l2l ust. 3 ustawy
z dnla 27 sierpnia 2009 r, Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznycir
(Dz. l ,) .  Nr 157, poz. I24l) .

Zakres sprawozdania obejm uje: źrodła dochodów budzetowych' wyodrębnienie
dochodów biezących i rnajątkowych, wyodrębnienie wyóatków biezących
i ma.|ątkowych, wyodrębnienie grup wydatków bieiących. wydatk i zwię.ane
z wielo|etnitni programami inwestycyjnymi, wydatki związane ze środkarni z Unii
Europe.|skiej. plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
rvyodrębnienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją ,idun
z zakresu administracji rządowej, w),konanie dotaóji ujętych w budzecie:
przedrniotorvych' podrniotowych i celow1,ch, wyodrębnienie wylonania dochodów
i rvydatkow zw iązany ch z r ea|izacj ą zadań wyn ikaj ąc y ćt,, porozum i eń j . s. t

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu Są zgodne z danyrni ujętyrni
w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budzetu w 2009 r. oraz ewideńcją
dochodów. wydatkow, przychodow i rozchodów prowad zoną na podstawie uchwał
i zarządzeri budzetowych przez Regionaln ąIzbę obiachunkową w Sżczecinie.



W roku 2009 zrealizowano budzet w następujący sposob:

. dochody:

- plan:

- wykonanie:

- oń wykonania:

o vrydatki:

- plan:

- wykonanie:

- oń wykonania:

. rozchody wykonane:

o przychody wykonane:

w tym:

- kredyty i poŻyczki

-|72 ||6 636,54 zł.
-169 476 839,16 zł,
- 98,47 Vo.

- f00 90] 229,54 zł,
- I92 024 300,4I zł,
-  95 ,58  0  ,

-  4  535 785,17 zł ,

-  33 480 5|7,5J zł,

- 1 101 337,20 zł.
- 20 4]7 000,00 zł,- emisja obligacji:

- spłata poŻyczekudzielonych: - 106 250,00 zŁ.

- wolne Środki pienięzne (stan na 3I.I2 roku poprzedniego): - 11 795 936,37 zł,

W rozliczęniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budzetowych
wypracowano środki w wysokoŚci 6397 27I,I5 zt, pozostające do zadysponowania
w przyszłych latach budzetowych.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach
statystycznych nie wykazuj ą przekr oczenia kwot pl anowanych wydatków.

Uzyskane w roku budzetowym dochody z opłat za koruystante z wydanych
przęz Gminę-Miasto zezwoleń na sprzedaż' napojów alkoholowych nie zostały w pełni
wykorzystane, zgodn ie z art. 1 82 ustawy z dnia 26 października 1982 t, o wychowaniu
w trzeźwoŚci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr I47, poz. 1231
z poźn. zm.), na wydatki związane z ręa|izacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdział'aniu Narkornanii.
Zwymienionych dochodów nie zrea|izowano wydatków na kwotę 162 336,24 zt,

Według danych statystycznych dług Gminy-Miasta na koniec roku
budzetowego 2009 wyniósł 49 II5 153,38 zł, co stanowi 28,98 % wykonanych
dochodów. Na koniec roku budzetowego 2008 dług publiczny Gminy-Miasta wynosił
31857 822,19 zł i stanowlł2I,61 % dochodów. Nadmienia się' i i zgodnie zart' I70
ustawy z dnia 30 czerwca2005 r. o finansach publicznychw związku z art. I2l ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. |24I), ł'ączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budzetowego nie mogła przeL<roczyĆ 60% wykonanych
dochodów , Zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności na okres
dtuiszy niŻ6 miesięcy w 2009 r. wyniosły l 828 541,98 zł,Po uwzględnieniu wyzej



I
I

I

wymienionych zobowiązań wskaźnik dfugu do dochodów wykonanych wynosił
w 2009 r.30.06 %o.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład orzekający postanawia jak na wstępie.
Niniejsza opinia, mimo ii zę względów formalnych zawiera wybrane informacje
o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ocęny
wykonania budzetu, a jedynie ocenę sprawozdania Z wykonania budzętu
przeprowadzoną p od kątem prawidłowoś ci sp orz ądzenia te go dokumentu.

od niniejszej uchwałY, t|d podstawie art.20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, słuŻy odwołanię do Kolegium Izby w terminię 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Przewodniczacv


