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UCHWAŁA NR Lx.166.2013
SKŁADU oRZEKAJĄCEGo

RE GIONALNE J IZBY oBRACHUNKoWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 16 kwietnia2013 r.
w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetr za 2012 rok
przedłoż'onymprze z P r ezy denta Miasta Stargard Szczeciński
Na podstawie art. 13 pkt i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 październikaI992r.
o regionalnychizbach obrachunkowych(Dz. U. z2012 r. poz. 1113)Składorzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowejw Szczecinie w osobach:
- Przewodniczaca
l. Katarzyna Korkus
- Członek
2. Mieczysław Kus
3. Anna Suprynowicz - Członek
pozyĘwnie
opiniuje sprawozdaniez wykonania budzetuza2012 rok przedłozoneprzez Prezydenta Miasta Starsard Szczeciński.
UZASADNIENIE
Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Stargard Szczeciński za 2012 rok
zostało przedstawione Regionalnej Izbię obrachunkowej w Szczecinie w dniu
29 marca 2013 r., tj. z zachowaniemterminu wynikającego zart.26] ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.).
Skład orzekający dokonałoceny przedłoionego Sprawozdania biorąc pod uwagę spełnieniekryteriów wynikających z przepisow art. 267 ust' 1 pkt 1 i ust. 2 oraz
art.269 ustawy o finansachpublicznych stwierdzając,ii sprawozdanieuwzględnia:
1) dochody i wydatki budzetu w szczegółowości
okreŚlonejjak w uchwale budzetowej;
2) zmiany w planie wydatków narea|izację programów finansowanych zudziałem
środków,o których mowa w art. 5 ust' 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanew trakcie roku budzetowego;
3) stopieńZaawansowantar ea|izacji programów wieloletnich;
4) vq,kaz samorządowych jednostek budzetowych prowadzących działa|ność
okreŚloną w ustawie o systemie oświaty,gromadzącychna wydzielonym rachunku dochody określoneprzez organ stanowiący.
Dane wynikające zprzedłożonegosprawozdaniazgodne sąz danymi wykazanymi w Sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzen
Ministra Finansów: z dnia 3 lutego 2010 t, w sprawie sprawozdawczościbudzetowej

z

(Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz z dnia4 marca2010 r. w sprawiesprawozdańjednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43'
poz.247).
Po ana|izie przedł'ożlonych
dokumentów Skład orzekający stwierdził' co następuje:
1. Dochody budzetowe zrea|izowanow wysokościI79766797,86 zł, co stanowi
97,zyoplanu. W strukturzedochodów:
_ 9I,60ństanowiłydochody bieŻącewykonane w kwocie |64 693 900,90zł',
2.

3.
4.

5,

6.

8,4yostanowiłydochody majątkowewykonane w kwocie 15 072 896,96zł',
Wydatki budietowe zrea|izowanow wysokości|77 595 210,6l zł, co stanowi
94,0yoplanu. W strukturzewydatków:
_ 9I,9%ostanowiływydatki bieŻącewykonane w kwocie 163 177 386,83zł,
8,Ioń stanowiływydatki majątkowewykonane w kwocie |4 4l7 823,]8 zł'
Na koniec 20|2 r. wykonano nadwyżkębudzetowąw wysokości2 I7I 587,25 zł
przy planowanymdeficycie w kwocie 3 850 008,00zł.
Wykonane wydatki bieżącesąnizsze niż wykonane dochody biezącepowiększone
o wolne środkio kwotę 7 685 397,22 zł, a zatemspełnionyjest wymóg wynikający zprzepisu art. 242 wtawy o finansachpublicznych.
Przychody budzetu zrea|izowanow łącznejwysokoŚci 13648205,37 zł, w tym
ztytułu:
- kredytów na spłatęwcześniejzaciryniętych zobowięań z tytułuemisji papierów wartościowychoraz zaciryniętychkredytów - 4 533 763,29 zł',
_ kredytów na wyprzedzające finansowanie zadafi ręaIizowanych z udziałem
środkówpochodzącychz budzetuUnii Europejskiej-2 778 694,93zł,
_ spłatyudzielonychpożyczek_ 166 864,00zł,
_ wolnych środków,o których mowa w art. 2I7 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych_ 6 168 883,15zł.
Rozchody budżetu zrea|izowano w łącznej wysokości 7 838 660,50 zł, w tym
zprzeznaczeniemna:
_ spłatękredytu nawyprzedzające finansowanie zadan realizowanych z udział'em
Środków pochodzącychz budzetuUnii Europejskiej- 2 566 694,32zł',
_ spłatępozostałychkredytów - 1 8l L 966,18zł,
_ wykup obligacji - 3 400 000,00 zł'

_ udzielenie poŻyczek- 60 000'00 zł.
7. Na koniec 2012 r, kwota zobowiązańza|iczanychdo długupublicznego wyniosła
54 682 189,40 zł, w tym zobowiązafi zacirynięĘch na finansowanie zadan realizowanych z udziatcm środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej 1 805 265,63 zł. Relacja kwoty długudo wykonanych dochodów wyniosła 30,40ń
przed zastosowaniemv,ryłączen,
o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca2005 o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm')
i29,4Yo- po ich zastosowaniu.
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8. Naleznościwykazanew SprawozdaniuRb-N wyniosły 57 958 608,t2 zł',ztego:
_ nalezności
wymagalne_ 35 713 460,84zł,
_ na|einościz tytułuudzielonychpoiyczek _ 283 900,00zł,
_ pozostałenalezności
- 2I 961 247,28 zł,
Biorąc powyŻsze pod uwagę Skład orzekającY postanowił pozytywnie zaopiniowaó sprawozdaniez wykonania budzetuza 20|2 rok. Wskazac przy tym na|eiy, żrc
wydając opinię Skład orzekający dokonałoceny sprawozdaniapod względem kryterium jego zgodnoŚci Z prawem. Mimo, ie ze względów formalnych sprawozdaniezawiera wybrane informacje o gospodarcef,rnansowejprowadzonej w ramach budzetu,
nie stanowi ono oceny wykonania budzetu. ocena działail,organu wykonawczego
w zakresie stopnia realizacji budzetu pod kątem gospodarnościi celowościprzy wykonaniu budzetu naleiy do Rady Miejskiej.
od niniejszej uchwałY,f|dpodstawieart.20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, słuiy odwołaniedo Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Prz ewodnic ząc
- ta/ Sktadu orz ekaj ącego
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Katarzyna Korkus

