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UCHWAŁA NR LIII 191 120|2

SKŁADU ORZEKAJĄCEGo RE GIoNALNEJ IZBY oBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok
przedłożonym prze z P rezy denta Miasta Stargard Szczeciński.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw' z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz, U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
zpoźn. zm.), Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie w skła-
dzie:

1. Jozef Chodarcewicz - Przewodniczący

2. Urszula Głod - van de Sanden _ Członek

3. Anna Suprynowicz _ Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Stargard Szczeciński za2O1l rok.

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było
sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Stargard Szczeciński za20l1 rok, które zo-
stało przedstawione Regionalnej Izbie obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 marca
20|2 r., tj' z zachowaniem ustawowego terminu wynikając ego Z art.267 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach public znych (Dz. tJ , Nr 157, poz. 1240 z poźn.
zm.).

Skład orzekający dokonał ana|izy i oceny przedłoŻonego dokutnentu' biorąc pod
uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów art.267 ust. l pkt 1 i ust,2 oraz
art,269 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r, o finansach publicznych, stwierdzając, ii:



- szczegółowość Sprawozdania, w tym zestawień dochodów i wydatków, jest nie mniej-

szaniz w budzecie uchwalonym na 2011 rok;

- Sprawozdanie uwzględnia Zmlany w planie wydatków na rea|izację programów finan-

sowanych z udziaŁem środkow, o ktorych mowa w aft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane

w trakcie roku budzetowego;

- sprawozdan|e uwzględnia stopień Zaawansowantarea|izacji programów wieloletnich;

- sprawozdanie obejmuje wykaz samorządowych jednostek budzetowych prowadzących

działa|ność określoną w ustawte z dnia 7 wrześnta I99I r. o systemie oświaty, groma-

dzących na wydzielonym rachunku dochody określone przez Radę Miejską.

Ze sprawozdanta wynikają następujące dane dotyczące rea|tzacji budzetu w 2011

r. r j . :

1. Dochody ogółem zostały zrea|izowane w wysokości 165 46430I,f3 zł, stano-

wiącej 97,5 oń planu. W strukturze wykonanych dochodów 95,0 oń stanowiły do-

chody bieżące, Dochody majątkowe zap|anowane w kwocie 15 483 882'00 zł zo-

stały wykonane w 53,Ioń. Rea|tzacja tych dochodów na poziomie 8 218 986,75

zł', oznacza spadek w porównaniu do 2010 roku o 44,6 oń.

2, Wydatki ogółem zostaĘ zrea|tzowane w kwocie 161 485 100,29 zł, co stanowi

94,9 oń planu. W strukturze wykonanych wydatków 92,8 o^ stanowiły wydatki

bieŻące. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie I1 068 580,00 zł zostały

wykonane w 68,5 %o, Rea|izacja tych wydat(ów na poziomie 11 698 535,96 zł,

oznacza spadek w porównaniu do 2010 roku o 55,2 oń,

3. Wynik budzetu zamkns się nadwyzką w kwocie 3 979 200,94 zł, przy planowa-

nym deficycie w wysokośct 40I 273,00 zł.

4, Wykonane dochody bieiące, powiększone o wolne Środki, o których mowa

w art. 2I7 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, są wyŻsze od wykona-

nych wydatków biezących o kwotę I0 42I 985,72 zł, a zatem spełniony jest wy-

móg wynikający Z przep|su art. 242 ustawy.

5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z Zezwoleń na sprzedaŻ napojów alkoho-

lowych pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwosci i przeciw-

działantu alkoholizmowi z dnta 26 październtka 1982 r., nie zostały w całości



wykorzystane na rea|izację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemow alkoholowy ch oraz przeciw działanta narkomanii. Do wykorzystania

pozostała kwota 299 318,88 zł.

Przychody budzetu zrea|tzowano W kwocie 7 854 864,20 zł', w tym z tytułu kre-

dytów - 47I5 05],63 zł, wolnych środkow 2963 235,57 zt oraz spłaty przez

wspólnoty mieszkaniowe udzielonych poŻyczek - 176 57I,00 zł. Zrea|izowane

rozchody w kwocie 5 665 181,99 zł przeznaczono na spłaty kredytów zacirynię-

tych w latach 2007-2010 -2 540 181,99 zł, wykup obligacji - 3 100000'00 zł

orazudzielenie pozyczek wspólnotom mieszkaniowym - 25 000,00 zł.

Na podstawie sprawozdanla Rb-Z o stanie zobowtązań według tytułów dłuznych

oraz poręczen t gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. ustalono' Ze

kwota długu na koniec 20II r. wyniosła 55 640 289,37 zł, co stanowi 33,6 oń

wykonanych dochodów (w 2010 r. - 33,9 %). Tym Samym spełniony został

obowiązujący do 2013 r. limit długu publicznego jst wynikający z przepisow art.

170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W wymienionej

kwocie zadtuŻenta,70 451,79 zł stanowiły zobowiązania wymagalne.

Na podstawie sprawozdanta Rb-N o stanie naleiności oraz wybranych aktywów

finansowych ustalono, iz nalezności wymagalne na koniec 20II r. wyniosły

35 116 48I,41 zł i stanowiły 2I.2 o^ wykonanych dochodów ogółem.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych usta-

lono, iz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta będącego organem

podatkowym (819 580,30 zł) oraz skutki obnizenia górnych stawek podatków

przez Radę Miejską Q 761 168,66 zł) stanowtły Łącznie 5,2 oń wszystkich wyko-

nanych dochodow i 11,8 oń wykonanych dochodów podatkowych.

Ana|iza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budzetu

za2011 rok z danymi wynikającym| z ewidencji uchwał t zarządzenprowadzonej przez

Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań statystycznych, wykazała zgodnoŚć

planowanych i wykonanych kwot.

Dane zawafie w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S

z wykonania planu wydatków, nie wykazały przekroczenia planowanych kwot wydat-
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ków oraz wystąpienia zobowi ązan wymagalnych, które mogłyby stanowió podstawę do

poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład orzekający postanawia jak na wstępie.

Wskazaó przy tym na|eiy, ze wydając opinię Skład orzekający dokonał oceny

sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności Z prawem. Przedmiotem opi-

niowania byŁa zgodność jego zakresu i szczegołowości z przep|sami o finansach pu-

blicznych oraz poprawnoŚó wykazanych danych. Mimo, ie zę względów formalnych

sprawozdanię zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej, nie stanowi ono

oceny wykonania budzetu. ocena działań Prezydenta Miasta w zakresie stopnia realiza-

cji budzetu pod kątem gospodarności i celowoŚci na|eŻy do Rady Miejskiej w Stargar-

dzie Szczecińskim.

Od niniejszej uchwaty, napodstawie art.20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, stuży odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej do-

ręczenla.

Przewodnicz

Józef Chodarcewicz

Sktadu orzekającego


