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z dnia 15 kwietn ia 2013r.

opinii o sprawozdaniu z wykonania
budietu Miasra Grrryni za
|oiix;;1e
Na podstawie arl;. 13 pkt 5 w zwiqzku
z aft. 19 ust. 2 ustawy z: dnia
7 paadziernika 1992t" o regionalnych
izbaihobrachunkowych (tekst jed'olity:
Dz' rJ' z 2012r., poz. 1]1i) po r?zpatrzeniu
przedrozonego przez pre4rdenta
Miasta Gdyni sprawozd ani;, wyt
onania budzetu rniasta Gdyni za 2072
rok sklad orzekaiqcy Regionalnej rziy
obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

I" Iozef Ortowski
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sprawozdanie z wvkonania bud

tet, Miarta Gdyni

w dniu 29 marca 20r3r" wprynpto do Regionalnej

rzby obrachunkowej
Gdarisku, p,rzestane przez prezydenta
tftiasta
Gdyni, spra.wozcranie
z wykonania budzetu miasta
Gdyni za2012 rok.
PrzedloLone sprawozdanie sporzqdzone
zostalo w formie opisowotabelarycznej' uzupelnione jest
ono
zaLqcznikami
dotyczqc-ymi wybra'ych
zagadnien szczegbrowych, -anarizq.
r"ut iuqi )ad,an z udziarem srodk6w
informacja o stopniu tuu*un owania
reatizercii prograrn6w
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Dochody budzetu om6wion o w podziale
nadochody bie*q',ei m'iqtk'we.
lY---fa$qqh - dpc!rq96t, biezqcyc! dokonan a
_zos!ila szczeSg6lo:vq
dochod6w wlasnvch, sioJiio* '
;=ie-;;;';tol,^uny"r., subvrencji _ walt-za
dol;acji
celowych z bud'etu paristwa. Dochody
maiqtkow" zostary opisane rownie.
w zakresie ieh struktury (wlasne, z
i doiacje cerowe z- bu<izetuparistwa).
tabelach do czpsci dochodowej
,p.u.'ori*iu znajduje sig wykonanie
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Na zaplano^y1". dochody og6lem
w kwocie 1.1g2.g39 .9g,,2 zrwykonanie
wynioslo r'140'886.022 zr, ct stanowi
96,5% pranu. podstawow* Lrod*a
dochod6w miasta.stanow*y: udziary
.*. *pty*uch z podatk6w Jochc,dowych
'ub*.,,ii "eol'i.i -lt's,ey" o,u, *p,ty,y z podatku
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ZalegloSct w naleznoSciach gminy na koniec roku 201,2 wyniostry
82.605.294,40 zN i byty nthsze w stosunku do roku 201I o 4,82Yo.
Wydatki zaprezentowano w sprawozdaniu w podziale na wydatki biehqce
(wedtug dziat6w r rozdzial6w klasyfikacji budzetowej z opisem zadafi
biehqcych) oraz wydatki maj4tkowe (inwestycje miejskie realizowane przez
Wydzial Inwestycji, inwestycje jednostek i zaldad6w budzetowych, wykonanie
dotacji na realizacje inwestycji, wykonanie inwestycji rad dzieinic oraz
wykonanie inwestycji kapitalowych). w czESci tabelaryeznej dotyczqcej

wydatk6w przedstawiono ryydatki budzetu miasta Gdyni

w

pelnej

szezeg6lowoSci.

Zaplanowane wydatki bud2etu og6lem w wysokoSci 1.27I.187.488 z+
zrealizowano w kwocie L200.265,20I zl, co stanowi 94,4Yo planu, w tym
wydatki majqtkowe na plan 24L078.129 z+ wykonano w kwocie 216346296 zL

(w 89,7%).
Wydatki biezqce budzetu stanowily 82,0oA og6tu wydatk6w, a maj4tkowe
|8,0o wydatk6w og6tem.
Budzet zanknS siQ deficytem w wysokosci 59.379.179 z+ przy
planowanym deficycie 88.347.506 zL. Zobowiqzania budzetu wedlug tytul6w
dluhnych na koniec IV kwartalu 2012 roku wynosily su.a21.890,01 zl
i w stosunku do wykonanych dochod6w w 2012 roku stanowily 43,9Iy0.
W kwocie zadluhenia og6tem L021.890,0I zl to zobowiqzania wymagalne.
Sprawozdanie zawlera teL informacje o przychodach, rozchodach
rozliczeniu budzetu.
Por6wnanie wielkoSci przedstawionych w sprawozdaniu z danymi
wynikajqcymi z przedNo2onej tutejszej Izbre sprawozdawczoSci budzetowej nie
wykazalo roZnic.
Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie mozliwoSi oceny wykonania
budzetu i spelnia wymagania ustawowe.
Badaj4c pod wzglEdem fotmalno-prawnym sprawozdania budzetowe,
Sktad orzekajqcy stwierdza, za zostaly one sporzqdzone zgqdnie
z obowiqzuj 4cymi wymo gami
"

Od niniejszej uchwaly slu|y odwotanie do Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w Gdarisku w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

