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UCHWALA Nr 069/p212/RIV/08L.d%.
Ij
skladu orzekajacego Regionalncj Izby Obrachunkowej w Gdansku
z dnia 17 kwietnia 2008r.

"A~)

J~.y..

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr
55, poz. 577 z póznozm.) po rozpatrzeniu przedlo:2:onegopi.leZ Prezydenta Miasta
Gdyni sprawozdania z wykonania budzetu za 2007 rok,
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
przewodniczacy
czlonek
czlonck

1) Tadeusz Je:2:owski
2) Henryk Ledóehowski
3) Alicja Srubkowska
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stwierdza, co nastepuje:

W dniu 3 kwietnia 2008r. wplyn((lodo Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdansku sprawozdanie z wykonania budzetu miasta Gdyni za 2007 rok, tj. w
terminie okreslonym w art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 200Sr. o finansach
publicznych(Dz.U.Nr 249poz. 2104z póznozm.).
Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.
W cz~sci opisowej sprawozdania Prezydent Miasta przedstawil ogólne
wykonanie budZetu w stosunku do planowanego budzetu miasta po zmianach.
Dokonujac analizy wykonania budzetu Prezydent omówil szczególowo wykonanie
poszczególnych zródel dochodów budzetowych. Omawiajac wykonanie podatków
i oplat lokalnych przedstawil skutki obnizen stawek podatkowych, umorzen,
odroczen i zwolnien. Przedstawil równiez wyniki dzialan dzialu Referatu
Eg'.lekucji Administracyjnej w zwiazku z zaleglosciami bud:2:etowymi, które
glównej miei~e wyst«puja w podatku od nieruchomosci i na koniec 2007 roku
wynosza 60.559.445 zl. W tabeli przedstawil wykonanie dochod6w budzetowych
w pelnej szczególowosci klasyfikacji budzetowej w stosunku do planu oraz
podziale na dochody gminy i powiatu. Wydatki budzetowe Prezydent przedstawil
w podziale na dzialy i rozdzialy klasyfikacji budzetowej omawiajac wykonane w
nich zadania zarówno pod katem sposobu ich wykonania jak i wydatkowanych na
nic kwot oraz pokazujac, jakie jednostki organizacyjne miasta je realizowaly.
Bardzo szczególowo omówil wykonanie zadan majatkowych z opisem
wykonanych prac i stanem ich rca1i7..acji,dolaczajac tabele przedstawiajace
planowane i wykonane wielkosci kwot na ich realizacj~. W tabeli zbiorczej pokazal
wykonanie wydatków budzetowych w pelnej szczególowosci k1asyftkacji
bud~etowcj w podziale na zadania gminy, powiatu i dzielnic. W fonnie tabeli
przedstawil wykaz dokonanych zmian w budzecie miasta w ciagu roku
budzetowego.
W dolaczonych do sprawozdania zalacznikach przedstawil w ukladzie
zgodnym z ukladem przyjetym w uchwale budzetowej tabele i opisy wykonania
zadan pr.lez zaklady budzetowe, dochody wlasne jednostek budzetowych,
gc:;podarstw pomocniczych, dzielnic oraz funduszy celowych. W tabelarycznym
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7..astawieniu pokazal

skutki

finansowe

udzielonych

przez

miasto

ulg, odroc7.cn,

umorzen, zaniechania poboru podatku oraz skutki obnizcnia górnych stawek
podatku w 2007 roku, a takze dotacje udzielone przez miasto na rea1izacj~zadan
w;nsny~h przez organizacje pozytku publicznego. Do sprawozdania dolaczyl
informacj~ o stanie minia komunalnego miasta Gdyni po wykonaniu óudzetu roku
2007.
W ten sposób opracowane sprawozdanie daje Radzie Miasta mozliwosc
oceny wykonania budZetu,jak tez spelnia wymagania okreslone postanowieniami
art. 199 ust. l ustawy o finansach publicznych. Pozwala równiez ustalic jakie
zadania zostaly w ciagu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nic
poniesiono.
. Badajac pod wzgl~dcm fonnalno prawnym sprawozdania o dochodach i
wydatkach budzetowych. nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego,
o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i poreczen, jak
równiez o dotacjach i wydatkach zwiazanych z wykonywaniem 7..adanadministracji
rzadowej zleconych gminom sklad orzekajacy stwierdza, ze zostaly one
sporzadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie
zasad i tennin6w sporzadzania spraw9zdawczosci budzetowej.
W wyniku a.nalizy sprawozdania budzetowego RB33 stwierdzono, ze
rozdziale 90011 zaplanowano przychody w paragrafie 0910 "Odsetki od
nietenninowych wplat z tytulu podatków i oplat". Sklad orzekajacy zwraca uwage,
ze wyzej 'wymienione zródlo przychodów nie moze wystapic w planie finansowym
funduszu celowego, gdyz ZTódloto nic stanowi dochodu funduszu (art. 401 ust l
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008
roku Nr 25 poz. ISO».
Na podstawie po~szych sprawozdan sklad orzekajacy ustalil, ze:
dochody wykonano w kwocie 978.805.985,36 zl., co stanowi 100,4% planu,
wydatki wykonano w kwocie 923.708.673,95 zl., co stanowi 89,6% planu,
nadwyzka budzetu za 2007r. wynosi 55.097.311,41 zl.,
dlug publiczny na koniec 2007r., obejmujacy zobowiazania z tytulu kredytów,
pozyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiazan wymagalnych wyniósl
153.655.432,30 zl. i stanowi 1S,7% wykonanych dochodów ogólem,
Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi
ZG.",artymiw rocznych sprawozdaniach budzetowych nie wykazalo istotnych
. róznic.
*

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej dort(czenia.
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