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SZCZECINIE
UCHWALA NR LXXIV.205.2013
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wydania opinii o przedloionym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budietu Gminy Police za 2012 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1113), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w skladzie:
1. Anna Suprynowicz
2. Mieczyslaw Kus
3. Boguslaw Staszewski

— Przewodniczqca
— Czlonek
— Czlonek

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budZetu za 2012 rok.

UZASADNIENIE
I. Przedmiotem badania, stanowiqcym podstawe do wydania niniejszej opinii,
bylo „Sprawozdanie roczne z wykonania budZetu Gminy Police za 2012 rok",
kt6re zostalo przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej z zachowaniem
ustawowego terminu wynikajqcego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm .). Sprawozdanie, do ktorego dolqczono „Informacje o stanie mienia komunalnego
Gminy Police wedlug stanu na dziell 31.12.2012 r.", zawiera cze§e tabelarycznq
i opisowq. Do sprawozdania dolqczono rownieZ sprawozdania roczne z wykonania planow finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok. Sklad
Orzekajftcy zwraca uwagc, iz wykonanie powyZszych planow finansowych, organ wykonawczy przedklada jedynie organowi stanowiftcemu jst (art. 267 ust., 1
pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
II. Sklad Orzekajftcy dokonal analizy i oceny przedloZonego dokumentu, biorqc
pod uwagc spelnienie kryteriow vvynikajqcych z przepisow ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
1. W ocenie Skladu Orzekajacego, sprawozdanie z wykonania budZetu spelnia
wymogi art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem sporzftdzone
zostalo w szczegolowoki okre§lonej jak w uchwale budtetowej.
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2. Sprawozdanie zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku bud2etowego
zmianach, ktore dotyczyly realizacji zadan z udzialem §rodkow pochodzftcych
z budZetu Unii Europejskiej i tym samym spelnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy.
3. Sprawozdanie uwzglednia stopieti zaawansowania realizacji programow wieloletnich i tym samym spelnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.
III. Ze sprawozdania z wykonania budZetu wynikaja podstawowe dane dotyczqce realizacji bud2etu w 2012 r. tj.:
1. Plan dochodow ogolem zostal zrealizowany w 98,5%, z czego dochody
bie2qce stanowily 89,7%, natomiast dochody majfttkowe — 10,3% wykonanych dochodow ogolem. W porownaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodow ogolem bylo wyZsze o 13,6%.
Plan dochodow bie2qcych zostal wykonany w 100,2%, a plan dochodow
majqtkowych w 86%.
W 2012 r. dochody podatkowe wykonane zostaly w kwocie
70 635 774,46 zl, co stanowilo 45,5% dochodow ogolem, natomiast
w porownaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodow podatkowych
bylo wy2sze 4,6%. W por6wnaniu do 2011 r. skutki decyzji wydanych
przez organ podatkowy byly wyZsze o kwote 930 566,85 zl, a skutki obniZenia gornych stawek podatkow byly ni2sze o kwotc 3 903 713,30 zl.
2. Plan wydatk6w ogolem zostal wykonany w 87,4%, z czego wydatki bie4ce stanowily 77%, natomiast wydatki majqtkowe — 23% wykonanych
wydatk6w ogolem.
Plan wydatkow bie2q_cych zostal wykonany w 92,5%, a plan wydatkow
majqtkovvych — w 73,8%.
3. Bucl2et roku 2012 zamknql sic deficytem w kwocie 11 247 425,43 zl, co
stanowilo 34,2% planu. W 2011 roku wykonana byla nadvvy2ka bu&etowa w kwocie 4 404 851,62 A.
4. Wykonane dochody bie24ce, powiekszone o wolne §rodki na rachunku
bie4cym budZetu na koniec 2012 r. byly wy2sze od wykonanych wydatkow bieZqcych o kwotc 29 616 343,05 zl, a zatem spelniony jest wymog
wynikajqcy z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
5. Zrealizowane przychody budZetu w kwocie 30 778 451,28 z1 dotyczyly
kredytow, emisji obligacji oraz wolnych §rodkow na rachunku bieZqcym
gminy. Wykonane rozchody w kwocie 4 305 403,00 z1 przeznaczono na
splaty kredytow i poZyczek.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzan wedlug tytulow
dlu2nych oraz poreczeti i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartalu
2012 r. ustalono, Ze kwota dlugu na koniec 2012 r. wyniosla
29 400 800,00 zl, co stanowi 19% wykonanych dochodow ogolem
(w 2011 r. — 16%), a po uwzglcdnieniu wylftczeti dotyczqcych kredytow
zaciqgnictych w zwiftzku z umowq zawartq z podmiotem dysponujqcym
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grodkami pochodzqcymi z budZetu UE — 17,6% (w 2011 r. — 13,6%). Tym
samym spelniony zostal, obowiazujqcy do 2013 r., limit dlugu publicznego jst wynikajftcy z przepisow art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych. Na kwotc dlugu skladaly sic zobowiqzania z tytulu kredytow i obligacji.
7. NaleZnogci wymagalne Gminy na koniec 2012 r. wyniosly
13 343 918,09 z1 i stanowily 8,6% wykonanych dochod6w ogolem.
IV. W 2012 r. dochody z tytulu wydawania zezwoleri na sprzedaZ napojow alkoholowych wykonano w kwocie 760 049,11 zl, natomiast na realizacje Gminnego Programu Rozwivywania Problemow Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczono kwotc 644 935,17 zl.
V. Analiza porownawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2012 rok z danymi wynikajftcymi z ewidencji uchwal i zarzadzen prowadzonej przez Izbe oraz z danymi wynikaja_cymi ze sprawozdari budZetowych
(statystycznych) wykazala zgodno§e kwot planowanych i wykonanych we
wszystkich dokumentach przedlo2onych Izbie.
VI. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S
z wykonania planu wydatkow budZetowych Gminy za 2012 r. nie wykazaly
przekroczenia planowanych kwot wydatk6w stanowiqcych podstawc do dochodzenia odpowiedzialno§ci z tytulu naruszenia dyscypliny finansow publicznych.
Biorgc powy2sze pod uwagc Sklad Orzekajqcy postanawia jak na wstepie.
Wskazae przy tym nale2y, ze wydajgc opinic Sklad Orzekaja_cy dokonal oceny sprawozdania pod wzglcdem kryterium jego zgodnogci z prawem. Przedmiotern opiniowania byla zgodno§e jego zakresu i szczegolowoki z zakresem
i szczegOlowo§cia_ okreglonymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, zgodnoge danych ujetych w sprawozdaniu
z danymi wynikajftcymi z ewidencji uchwal organow jst oraz ze sprawozdaniami budZetowymi. Mimo, ze ze wzgledow formalnych sprawozdanie zawiera
wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budZetu,
nie stanowi ono oceny wykonania budZetu. Ocena dzialari Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budZetu pod kqtem gospodarno§ci i celowo§ci przy wykonaniu budZetu naleZy do Rady Miejskiej.
Od niniejszej uchwaly, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, sluZy odwolanie do Kolegi um izby w terminie 14 dni
od dnia jej dorcczenia.

Przewodniczaca Sk4qdu Orzekajgcego
Anna Sup nowicz

