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UCHWAŁA
SKŁADU

ORZEKAJĄCEGo

NR LIII 191 120|2

RE GIoNALNEJ

IZBY oBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetuza 2011 rok
przedłożonymprze 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 składzie:

1. Jozef Chodarcewicz

- Przewodniczący

2. Urszula Głod- van de Sanden

_ Członek

3. Anna Suprynowicz

_ Członek

pozytywnie
opiniujesprawozdaniez wykonaniabudzetuMiasta StargardSzczeciński za2O1l rok.
UZASADNIENIE
Przedmiotembadania,stanowiącympodstawędo wydania niniejszejopinii, było
sprawozdaniez wykonaniabudzetuMiasta StargardSzczeciński za20l1 rok, które zostałoprzedstawioneRegionalnej Izbie obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 marca
20|2 r., tj' z zachowaniemustawowegoterminu wynikającego Z art.267 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. tJ , Nr 157, poz. 1240z poźn.
zm.).
Skład orzekający dokonałana|izyi oceny przedłoŻonego
dokutnentu'biorąc pod
uwagęspełnieniekryteriów wynikającychz przepisów art.267 ust. l pkt 1 i ust,2 oraz
art,269ustawyz dnia27 sierpnia2009r, o finansachpublicznych,stwierdzając,ii:

- szczegółowość
Sprawozdania,w tym zestawieńdochodów i wydatków, jest nie mniejszaniz w budzecieuchwalonymna 2011rok;
- Sprawozdanieuwzględnia Zmlanyw planie wydatków na rea|izacjęprogramów finansowanych z udziaŁemśrodkow,o ktorych mowa w aft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku budzetowego;
- sprawozdan|euwzględniastopień Zaawansowantarea|izacji
programów wieloletnich;
- sprawozdanieobejmujewykaz samorządowychjednostekbudzetowychprowadzących
działa|ność
określonąw ustawtez dnia 7 wrześntaI99I r. o systemie oświaty,gromadzącychna wydzielonym rachunku dochody określoneprzez Radę Miejską.

Ze sprawozdantawynikają następującedane dotyczącerea|tzacjibudzetuw 2011
r. rj.:
1. Dochody ogółem zostałyzrea|izowanew wysokości165 46430I,f3 zł, stanowiącej 97,5 oń planu. W strukturzewykonanych dochodów 95,0 oń stanowiłydochody bieżące,Dochody majątkowezap|anowanew kwocie 15 483 882'00 zł zostaływykonane w 53,Ioń.Rea|tzacjatych dochodów na poziomie 8 218 986,75
zł',oznaczaspadekw porównaniudo 2010 roku o 44,6oń.
2, Wydatki ogółem zostaĘ zrea|tzowanew kwocie 161 485 100,29 zł, co stanowi
94,9 oń planu. W strukturzewykonanych wydatków 92,8 o^ stanowiływydatki
bieŻące.Wydatki majątkowe zaplanowanew kwocie I1 068 580,00 zł zostały
wykonanew 68,5 %o,Rea|izacjatych wydat(ów na poziomie 11 698 535,96zł,
oznaczaspadekw porównaniudo 2010 roku o 55,2oń,
3. Wynik budzetu zamkns się nadwyzkąw kwocie 3 979 200,94zł, przy planowanym deficyciew wysokośct40I 273,00zł.
4, Wykonane dochody bieiące, powiększone o wolne Środki, o których mowa
w art. 2I7 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansachpublicznych, są wyŻsze od wykonanych wydatków biezących o kwotę I0 42I 985,72 zł, a zatem spełnionyjest wymóg wynikający Z przep|suart.242 ustawy.
5. Dochody z tytułuopłatza korzystaniez Zezwoleń na sprzedaŻnapojów alkoholowych pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwoscii przeciwdziałantualkoholizmowi z dnta 26 październtka1982 r., nie zostaływ całości

wykorzystane na rea|izacjęmiejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemow alkoholowych oraz przeciwdziałantanarkomanii. Do wykorzystania
pozostała
kwota 299 318,88zł.
6 . Przychody budzetu zrea|tzowanoW kwocie 7 854 864,20 zł',w tym z tytułukredytów - 47I5 05],63 zł, wolnych środkow 2963 235,57 zt oraz spłatyprzez
wspólnoty mieszkanioweudzielonych poŻyczek- 176 57I,00 zł. Zrea|izowane
rozchody w kwocie 5 665 181,99zł przeznaczonona spłatykredytów zaciryniętych w latach 2007-2010-2 540 181,99zł, wykup obligacji- 3 100000'00 zł
orazudzieleniepozyczek wspólnotommieszkaniowym- 25 000,00zł.
7 . Na podstawie sprawozdanlaRb-Z o stanie zobowtązańwedługtytułów dłuznych
oraz poręczen t gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału2011 r. ustalono' Ze
kwota długuna koniec 20II r. wyniosła55 640 289,37zł, co stanowi 33,6 oń
wykonanych dochodów (w 2010 r. - 33,9 %). Tym Samym spełniony został
obowiązującydo 2013 r. limit długupublicznegojst wynikający z przepisow art.
170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansachpublicznych.W wymienionej
kwocie zadtuŻenta,70451,79zł stanowiłyzobowiązaniawymagalne.
8 . Na podstawie sprawozdantaRb-N o stanie naleinościoraz wybranych aktywów
finansowych ustalono, iz naleznościwymagalne na koniec 20II r. wyniosły
35 116 48I,41 zł i stanowiły2I.2 o^wykonanychdochodów ogółem.
9 . Na podstawiesprawozdaniaRb-PDP z wykonania dochodów podatkowych ustalono, iz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta będącego organem
podatkowym (819 580,30 zł) oraz skutki obnizenia górnych stawek podatków
przez Radę Miejską Q 761 168,66zł)stanowtłyŁącznie5,2 oń wszystkich wykonanychdochodowi 11,8ońwykonanychdochodówpodatkowych.
Ana|iza porównawcza danych zawartychw sprawozdaniuz wykonania budzetu
za2011 rok z danymi wynikającym|z ewidencji uchwałt zarządzenprowadzonejprzez
Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań statystycznych,wykazałazgodnoŚć
planowanychi wykonanych kwot.
Dane zawafie w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S
z wykonania planu wydatków, nie wykazały przekroczeniaplanowanych kwot wydat-

podstawędo
ków oraz wystąpieniazobowi ązanwymagalnych,które mogłybystanowió
poniesieniaodpowiedzialnościz tytułunaruszeniadyscypliny fi nansów publicznych.
Biorąc powyzsze pod uwagę Składorzekający postanawiajak na wstępie.
Wskazaó przy tym na|eiy, ze wydając opinię Skład orzekający dokonałoceny
opisprawozdaniapod względem kryterium jego zgodnościZ prawem. Przedmiotem
puniowania byŁa zgodnośćjego zakresu i szczegołowościz przep|sami o finansach
blicznych oraz poprawnoŚó wykazanych danych. Mimo, ie zę względów formalnych
ono
sprawozdanię zawiera wybrane informacje o gospodarcefinansowej, nie stanowi
realizaoceny wykonania budzetu.ocena działańPrezydentaMiasta w zakresie stopnia
i celowoŚci na|eŻydo Rady Miejskiej w Stargarcji budzetu pod kątem gospodarności
dzie Szczecińskim.
Od niniejszej uchwaty, napodstawie art.20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
jej doobrachunkowych, stużyodwołaniedo Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia
ręczenla.

Przewodnicz

Sktadu orzekającego

Józef Chodarcewicz

