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z dnia 25 ftirvietnia2}l4r,
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w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budzetu
vqszvrq Miasta i,ldyni za
2013 rok.

Na nodstlyj
pkt. 5 w zwiqzku z
-7 paf'dziemika
"nun.13.
r992r. o regionalnych

art.19 ust. 2 ustawy z dnia
izbachobrachunkowych (tekst jednolity:
Dz. u. z 2072r. poz. 111t z p6in. zm)
oraz afi. 267 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach pubricznych
rrrtri:.ir";; Lr. z 20r3r.
poz'-885 z p6tn'
-po tozpavzeaiu przedlozoneg o- przezprez-ydelta
". Miasta
'y'),z-wykonania
Gdyri sprawozdania
budzetu miasta Gdyni za 2013 rok - sklad
orzekaiqcy Regionalnej tLay ourachunkow..l
* courisku w osobach:
I" Iozef Orlowski
2. Elilbieta Kuzyniak
3. tr ucjan Dtugosz
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- przewodniczqcy

- czlonek
- czlonek

opiniuie pozytywnie sprawozd anie z
wykonania budzetu Miasta Gdyni
za 2013 rok

w dniu 28 marca 20r4r. wplyngro

do Regionalnej rzby obrachunkowej
Gdafsku, przeslane przez prczydenta
Miasta Gdyni, sprawozdanie
z wykonania budzetu miasti
Gdyni ,ui013 rok.
Przedlohone spraw ozdante ,porrqdrin
zostaro w formie opisowo_
tabelarycznej' rJztryelnione jest_
ono zarqcznikami dotycz4:cymi wybranych
-analizq

w

zagadnieh szczegoLowych,
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zadart z udzialem srodk6w
stopniu ,uu*un owania rearizacji program6w

Dochody budzetu om6wiono w pbdziale
na dochody bieLqcei maiqtkowe.
'\ry' ramach dochod6w
.lig?qcych dokonana zostara szczeg6rowa analiza
dochod6w wlasnych, srodk6w"r'w
?;;?';;rry;anej subwencji og6rnej i dotacji
ceiowych z bud'etu pa6stwa.
Doch_ody -dqtko*e zostaty opisane
rownie.
w zakresie ich struktury (wlasne,
i
doiacje celowe z'budzetuparistwa).
tabelach do czg$ci dochodowej
" ,pru*ord*iu
znajduje sig wykonanie
dochod6w bie'*cych wg fu6dJ,
*ytonunie dochod 6w majqtkowych
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miasta Gdyni

w

Lroder
pelnej

Na zaplanoyane dochody
og6lem w kwocie r.2r3"g65.g54
zl wykonanie
podstawowe
planu.
Lrodla
'oudiiary
dochodowym

wynioslo 1.11s.422.46r Zt,
dochod6w miasta stanowiiy
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ftzycznych - 27,3oh, czg(;6 o6wiatowa subwencji og6lnej - 19,6yo oraz wplywy
z podatku od nieruchomo6ci - I2,4oh.
zaleglosci w naleznosciach gminy na koniec roku' 2013 wyniosly
88.219.062,25 zl ibyLy wylsze w stosunku do roku z0r2 o 6.53%.
Wydatki zaprezentowano w sprawozdaniu w podziale na wydatki bte1a,ce
(wedtug dziaLow rozdzial6w klasyfikacji budzetowej
opisem zadah
bie|qcych) oruz wydatki maj4tkowe (inwestycje miejskie realizowane przez
Wydziatr Inwestycji, inwestycje jednostek i zaklad6w budzetowych, wykonanie

r

z

dotacji na rcahzaqg inwestycji, wykonanie inwestycji rad dzielnic oraz
wykonanie inwestycji kapitatowych). W czgsci tabelarycznej d,otyczqcej
wydatk6w przedstawiono wydatki budzetu miasta Gdyni w pelnej
szczeg6lowoSci.

Zaplanowatte wydatki bud2etu og6tem w wysoko6ci 1.340.645.988 zt
zrealtzowano w kwocie I.252"796.684,39 z), co stanowi 93,4oA planu, w tym

na plan 27 8.129 ,884 zl

w

kwocie

wydatki biehqce budzetu stanowily B0,5oA wydatk6w

og6tem,

wydatki maj4tkowe
244,157.704,88

zL

wykonano

(w 88,0%).

maj4tkowe 19,5Yo.
Budzet zamt<n$ sig deficytem w wysokodci 131"314.223,34 zl przy
planowanym deficycie 126.780. 1 34 zt. Zobowiqzama budaetu wedlug tyutOw
dluLnych na koniec IV kwartalu 2013 roku wynosily 556.536.192,46 zl
w stosunku do wykonanych dochod6w w 2013 roku stanowity 49,89%,
W kwocie zadlu2enia og6lem 1 . 5 3 5. 3 I 8,4 6 zl to zobowiqzaniawymagalne,
Por6wnanie wielkoSci przedstawionych
sprawozdaniu
danymi
wynikajqcymi z p?zedloLonej tutejszej lzbie sprawozdawczo6ci budzetowej nie
wykazaLo rohnic.
Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie mozliwodd oceny wykonania
budzetu i spelnia wymagania ustawowe.
Badaj4c pod wzglgdem formalno-prawnym sprawozdania budzetowe,
Sklad-'= otzekajpCy'' stwierdza, - 2:e"' 'zosfa$-'o-ire='-s5oiz,4dinne zgodnie
z ob owi4 zuj 1cymi wymo gami
a

i

w

z
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MaJqc powylsze

na

uwadze sktad orzekaj4cy postanowil jak

w sentencji.

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