ti

WGIONALNA IZBA OBRACHUNKOW4
SZCZECINIE
UCHWAŁA NR LXVIII.186.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY O B RAC H U LAKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Police za 2013 rok.
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 2012 r.
poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w składzie:
1. Anna Suprynowicz
2. Katarzyna Korkus
3. Mieczysław Kus

— Przewodnicząca
— Członek
— Członek

pozytywnie
opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.
UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2014 r., z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie zostało przekazane „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Police za rok 2013".
Skład Orzekający opiniując ww. sprawozdanie jako dokument, wziął pod
uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ww. ustawy o finansach
publicznych, stwierdzając, że:
1) szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej,
co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2) zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach
w planie wydatków, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi
art. 269 pkt 2 ustawy,
3) uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.
Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynikają podstawowe dane dotyczące
realizacji budżetu w 2013 r., tj.:

2013
4 kwartał
Plan
Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
w tym ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem
bieżące, w tym:
poręczenia, w tym:
podlegające wyłączeniu
odsetki i dyskonto
majątkowe
Wynik
wynik bieżący
wynik majątkowy
Przychody ogółem, w tym:
zaciągnięcie długu zwrotnego
wolne środki i nadwyżka
Rozchody ogółem, w tym:
spłata długu zwrotnego
w tym wyłączenia
Kwota długu
w tym zobowiązania wymagalne
Kwota długu podlegająca wyłączeniom
w tym tylko UE

Wykonanie

%

148 830 873,06
136 425 596,06
12 405 277,00
1 574 776,00

144 202 935,58
134 711 739,47
9 491 196,11
2 203 962,77

96,9%

172 437 696,06

163 559 587,39

134 125 799,06
0,00

129 208 911,60
0,00

1 497 216,00
38 311 897,00

1 264 199,03
34 350 675,79

-23 606 823,00

-19 356 651,81

82,0%

2 299 797,00
-25 906 620,00

5 502 827,87
-24 859 479,68

239,3%
96,0%

98,7%
76,5%
140,0%

94,9%
96,3%

84,4%
89,7%

28 957 623,00

27 895 622,85

96,3%

13 732 000,00
15 225 623,00

12 670 000,00
15 225 622,85

92,3%
100,0%

5 350 800,00

5 350 800,00
5 350 800,00

100,0%

5 350 800,00
2 100 800,00

2 100 800,00

100,0%
100,0%

36 720 144,00
144,00
3 420 000,00
3 420 000,00

2. Wykonane dochody bieżące, powiększone o wolne środki na rachunku bieZącym budżetu na koniec 2013 r. były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 20 728 450,72 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający
z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. W 2013 r. dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 77 557 485,75 zł,
co stanowiło 53,8% dochodów ogółem, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 9,8%. W porównaniu do 2012 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były niższe
o 1 100 268,31 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków były
niższe o 818 060,45 zł.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r. ustalono,
że kwota długu na koniec 2013 r. wyniosła 36 720 144,00 zł, którą stanowiły
kredyty i pożyczki (36 720 000,00 zł) oraz zobowiązania wymagalne
(144,00 zł), co stanowiło 23,1% wykonanych dochodów, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń i tym samym spełniony został warunek wynikający
z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
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5. Należności wymagalne Gminy na koniec 2013 r. wyniosły 21 297 731,48 zł,
które stanowiły 14,8% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 59,6%
w stosunku do należności wymagalnych w roku 2012.
6. W 2013 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 798 903,14 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczono 705 160,42 zł.
Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał i zarządzeń prowadzonej przez Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych
(statystycznych) wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych we
wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie.
Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S
z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy za 2013 r. nie wykazały
przekroczenia planowanych kwot wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych stanowiących podstawę do dochodzenia odpowiedzialności z tytułu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z zakresem
i szczegółowością określonymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu
z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał i zarządzeń organów jst oraz ze
sprawozdaniami budżetowymi. Mimo, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do Rady Miejskiej w Policach.
Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca Skł u Orzekającego
Anna Sup

owicz

