UCHWAŁA NR CXXX.221.2019
rz
wew
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stargard sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt $ w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561z późn. zm.) Skład
Orzekający Regionalnej [zby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Katarzyna Korkus
— Przewodnicząca
2. Hanna Barańska
— Członek
3. Krystyna Goździk
— Członek
pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Stargard sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało
przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Stargard w dniu
29 marca br.
Skład Orzekający, dokonując oceny sprawozdania pod kątem kryteriów wynikających z przepisów art. 267 ust. | pkt I i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) stwierdził, iż sprawozdanie spełnia wymogi ww. regulacji i uwzględnia:
|) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. | pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku
budżetowego:
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:
4) wykaz jednostek oświatowych gromadzących środki na wydzielonym rachunku.
Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi
w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów:
zdnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z2018 r. poz. 109,
z późn. zm.) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdań statystycznych, o których
mowa wyżej wynika, iż:
|. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 325 992 402,45 zł, co stanowi 103.6% planu, z tego:
— dochody bieżące wykonano w kwocie 275 128 164,60 zł (102.7% planu).

—_ dochody majątkowe wykonano w kwocie 50 864 237,85 zł (109,2% planu).
2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 342 082 648,18 zł. co stanowi 96.5% planu z tego:
—_ wydatki bieżące wykonano w kwocie 263 387 915,74 zł (97,7% planu),
— wydatki majątkowe wykonano w kwocie 78 694 732,44 zł (92,7% planu).
2. Planowany deficyt budżetowy wykonano w 40.3%. tj. w wysokości 16 090 245,73 zł.

3. Przychody wykonano w 100,0%, tj. w wysokości 55 028 492.45 zł. z czego 38 810 835,15 zł stanowiły sprzedaż papierów wartościowych oraz pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym.
16 191 278,30 zł — wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 26 379,00 zł — spłata udzielonych pożyczek.
4. Rozchody przeznaczone na wykup papierów wartościowych wykonano w 100,0 %, tj. w wysokości
15 077 000.00 zł.
5. Stan należności wymagalnych wyniósł na koniec 2018 r. 66 145 992,80 zł, co stanowi 20.3% wykonanych dochodów budżetu.
6. Stan zobowiązań gminy zaliczanych do długu publicznego wyniósł na koniec 2018 r.
78 280 000,00 zł.
7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, realizowane na podstawie:
— ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.): dochody wykonano w kwocie I 676 954.38 zł.
wydatki w kwocie I 453 230,04 zl:
Skład Orzekający wskazuje. że niewykorzystane środki w kwocie 223 724,34 zł należy
w 2019 r. przeznaczyć na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
—

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.): dochody wykonano w kwocie 263 935,92 zł, wydatki w kwocie 273 876,47 zł;

—

ustawy z dnia 13 września 19096 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z2018r. poz. 1454, z późn. zm.): dochody wykonano w kwocie Il 289 940,13 zł, wydatki
w kwocie 11 765 186.74 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu nie wykazuje wystąpienia zobowiązań wymagalnych ani
przekroczenia kwot planowanych wydatków.
Przedłożone sprawozdanie wskazuje na zachowanie w toku wykonania planu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. reglamentującej spłatę zadłużenia, o którym mowa
w tym przepisie. Sprawozdanie to wskazuje także na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Że względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania, Skład
Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2018 rok. Podkreśla się przy tym. że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych
zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład
Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także
ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości. należy do kompetencji
organu stanowiącego.
Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie
mienia. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały. na podstawie art. 20 ust. | ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodhiczyę

pkającego

