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Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
l. Krystyna Goździk
— Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus
— Członek
3.

Anna Suprynowicz

— Członek

pozytywnie
opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stargard za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.
UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stargard za 2017 rok. przedłożone Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania. zostało sporządzone
prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone w art. 267 ust. | pkt I oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, ze zm.) i uwzględnia:
l) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżeto-

wej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. $ ust. I pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją RIO w Szczecinie oraz z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 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.
Dokumenty te wykazują następujące wykonanie zaplanowanych wartości. przedstawione poniżej z uwzględnieniem dynamiki wzrostu:
2. Wykonanie budżetu:

2016

2017

- plan:

243 680 763.60 zł

268 863 406,54 zł

- wykonanie:

25603565l22zł

274 766 123,77 zł

RP

Ao

A. Dochody
10,33%

7,32%

bro

105,07%

102,20%

- plan:

235 070 196,60 zł

253 903 623.54 zł

8,01%

- wykonanie:

238 434 100,60 zł

257 334 685,38 zł

7, 93%

101,43%

101.35%

- % wykonania:
Al. Dochody bieżące

- % wykonania:
A2. Dochody majątkowe

8 610 567.00 zl

14 959 783,00 zł

73,74%

17 601 550,62 zł

17 431 438,39 zł

-0,97%6

204,42%

116.52%

- plan:

244 962 835,60 zl

283 996 042.99 zł

15,93%

- wykonanie:

239 242 964.31 zl

273 696 647,54 zl

14,40%

97,67%

96,37%

- plan:
- wykonanie:
- % wykonania:
B. Wydatki

- % wykonania:
BI. Wydatki bieżące
- plan:

231 359 614,60 zl

250 110 788,99 zł

5, 10%

- wykonanie:

226 037 916,34 zł

242 886 556,18 zł

7,43%

97,70%

97,11%

- plan:

13 603 221,00 zł

33 885 254,00 zł

149,10%

- wykonanie:

13.205 047,97 zł

30 810 091,56 zł

133,32%

97,07%

90,92%

- plan:

-| 282 072,00 zł

-15 132 636,45 zł

1080,33%

- wykonanie:

16 792 686.91 zł

I 069 476.23 zł

-03,63%

3 600 000,00 zł

3 600 000,00 zł

0,00%

3 600 000.00 zł

3 600 000.00 zł

0,00%

3 014642,31 zł

18 721 602,07 zł

- % wykonania:
B2. Wydatki majątkowe

- % wykonania:
C.

Wynik budżetu

- % wykonania:
D. Rozchody wykonane:
w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek. wykup obligacji:
D. Przychody wykonane:

273,34%

w tym:

- wolne środki pieniężne
(stan na dzień 31 XII roku
poprzedniego)

Kwota długu na koniec roku:

264,93%

4 989 334,31 zł

57153 290.60zł

54546 164,85 zł

-5,55%

57 657 000,00 zł

54 546 164,85 zł

-5,40%

z tego

- kredyty i pożyczki:
Relacja zadłużenia ogółem do dochodów.

22,56%

19,85%

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

5
3

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.
Sprawozdanie z wykonania budżetu nie wykazuje wystąpienia zobowiązań wymagalnych ani przekroczenia kwot planowanych wydatków. wykazuje natomiast wzrost należności wymagalnych Miasta do 64 285 422,73 zł.
Z uwagi na wymóg art. 187 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Skład Orzekający zauważa, iż wykonane w 2017 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają wydatki poniesione
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 155 966.34 zł.
Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta. 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 informa-

cja o stanie mienia Miasta. 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. I ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

ajgcego

