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UCHWAŁA NR LXl213l2011

SKŁADU oRZEKAJAC E G o RE GIoNALNEJ IZBY oBRACHUNKOWEJ
W SZCZECTNIE

z dnia 22 kwtetnia 20 I I r.

w sprawie wydania opinii doĘczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Stargard
Szczeciński z wykonania budżetu za20\0 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 październlka
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr I 13, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr
273, po2.2703 oraz z 2005 r.  Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 i  Nr 249, poz.2104,
z 2009 r. Nr 1 57 , poz. I24I oraz z 2010 r' Nr 238, poz' 1578), Skład orzekający Regio-
nalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

Janusz Jarosz - Przewodniczący
Urszula Głod-van de Sanden - Członek
Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z wykonaniabudŻettt za
20|0 r. oraz pozytywnie opiniuje informację o stanie mienia komunalnego na dzięil
31 grudnia 2010 r.

Uzasadnięldę

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stargard Szczeclnski z wykonania budŻętu za
2010 r' zostało przekazane Regionalnej Izbie obrachunkowej w Szczecinie w dniu
30 marca 20|I r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art' 267 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.).

Sprawozdanie uwzględnia dochody i wydatki budzetu w szczegółowości okre-
Ślonej jak w uchwale budzetowej'

W sprawozdantu zostaĘ uwzględnione zmiany w planie wydatków na rea|izacje
programów finansowanychz udziałem środków o ktorych mowaw art.5 ust. 1pkt2i3
ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budzetowego.

Sprawozdanie uwzględnia stopień Zaawansow ania realrizacj i programów wielo.
letnich.

Dane liczbowe zalryarte w opisowym Sprawozdaniu organu wykonawczego Są
zgodne z danymt ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budzetu
w 20|0 t, oruz ewidencją prowadzoną na podstawie uchwał i zarządzeń budzetowych
przez Re gi onaln ąIzb ę obrachunkową w S zczecinie.
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3 .



Przedłożona Ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia komunalnego została
opracowana zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych.

W roku 2010 zrea|izowano budzet w następujący sposób:

o dochody - plan

- wykonanie
- % wykonania

o wydatki - plan I

- wykonanie

- % wykonania

o rozchody wykonane

. przychody wykonane

w tym:
-kredyty ipoŻyczki
- emisja obligacji
* wolne środki pienięzne

Wypracowano środki w wysokości

-167 683 996,73 zł,
-163 770 575,38 zł,

97,6J oń,

-180 8I9 170.73 zł,
- I73 978 646,7I  zł ,

96,22 yo,

5 594 |79,84 zł,

-  18  ]7  6  7J  I , I5  zł ,

l 400 000,00 zł'
-  10 800 000,00 zł.

6  391 27I , I5  zł ,

2974 520,58 zł pozostĄące do zadyspono-
wania.

Dane zav'tarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycz-
ny ch nie wykazuj ą pr zeb o czeni a kwot p l anowany ch wyd atkow.

Uzyskane w roku budzetowym dochody z opłat zakorzystanie z wydanych przez
Miasto zęzwo|en na sprzedaz napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane,
zgodnie z art. 182 ustawy z dnia26 paŹdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwośct
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U ' z 2002 r. Nr 147, poz, |23| z poźn. zm.), na
wydatki Zw|ązafle z rea|izacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkoman1i. Z wymienionych dochodów nie
zrea|izowano wydatków na kwotę 358 640,02 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec roku budzetowego 2010
wyniósł 55 583 346,84 zt, co stanowi 33,94 oń wykonanych dochodów. Na koniec roku
budzetowego 2009 dług publiczny Miasta wynosił 49 II5 153,38 zł i stanowił 28,98 o^
dochodów. Nadmienia się' iźl, zgodnie z afi. I70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznychw związku z art' 12l ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. Prze-
pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. 1241), łączna
kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budzetowego nie mogła
prze|<roczyÓ 60% wykonanych dochodów. Zobowiązania wynikające z zawartych
umów o terminie płatności na okres dłuŻszy niŻ 6 miesięcy w 2010 r. wyniosły
I 324 488,00 zł. Po uwzględnieniu wyzej wymienionych zobowiązań wskaŹnik długu
do dochodów wykonanych wynosił w 2010 r,34,75 oń.



Biorąc powyzszę pod uwagę Skład orzekający postanawia jak na wstępie. Ni-
niejsza opinia, mimo iŻ ze wzg|ędów formalnych za.wiera wybrane informacje o gospo-
darce finansowej prowadzonej w ramach budietu, nie stanowi oceny wykonania budze-
tu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budzetu przeprowadzoną pod kątem
prawidłowości sporz ądzenia tego dokumentu.

od niniejszej uchwałY, T|? podstawie art.20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, słuzy odwołanie do Kolegium Izby w tęrminie 14 dni od dnia jej do-
ręczenia,

Przewodn Składu orzekającego


