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przebiegu rykonania budietu Miasta

w

podstawie art. 13 pkt 4
zwiizku arr. 19 ust. 2 ustawy dnia
._Na
'7 pdZdzierrnka 1992r. o regionalnyoh izbach obmchunko{ych
(tekst jednolity: Dz. U.
z 2012r.,poz. 1773 z p62n. zm.) - Sklad Onekaj4cl Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdafsku w osobach:
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l) Lucjar Dlugosz
2) Elzbieta Kuzlniak
3) Malgozata Kopowicz

z

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

opiniuje poz'.t'.rvnie itrformacjQ o przebiegu nTkouania budietu Miasta Gdyni za
I p6lrocze 2015 roku,
UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015r. raplyngla do tutejszej lzby informacja o przebiegu
l?.k""r"]1 budzetu Miasta cdyni pzyjera zarz4dzeniefi Nr 3053/15,^r'IyK piezydenta

Miasta Gdlni z dtria 18 sierpnia 2015r. wraz z infomracj4 o ksztaltowaniu sig wieloletniej
prg+. ozy qranlsgwej oraz infonnacjami o wykonaniu plan6w finansowyoh sanodzielnych
publicznych zaklad6w opieki zdrovr'otnej i instltucji kultury za I pdlrocze 2015 roku.
Przedlozona idormacja o przebiegu wykonaaia bld4etu za
p6hocze 2015r.
zostala w fomie opisowo
tabelarycztel,
uzupelrrionej
przy
:poJz491o1a
' omawiaaiu
dochod6w budzetu wykrcsami prezentuj4cyai strullurg dochod6w budzetu.
W zakesie dochod6w om6wiono ich strukturg og6lem, strukturg dochod6w
biez4cych i maj4tkowych, a nastgpnie w ramach dochoddw bilZ4cych om6wiono
dochody
wlasne, Srodki z UE na dofinansowanie realizacji projekt6w, doclody z subwencji ogdlnej
i dolacje celowe z budzetu pafstwa. Dochody maj4tkowe zaprezeniowano w podziale na
dochody wlasne, irodki z UE na dofinansowanie realizacji projekt6w i dotacje celowe
bldleJu pansjwa. CzQSi infonnacji o dochodach bud2etu )amykaj4 tabele o raalizacji
1
dochod6w wg zddel oraz dochod6w budzetu w pelrj klasyfrkacji buOietowei.
bud2etu w I p6lroczu 2015r, zostaly zaprezerrtowane w ujgciu dzialowyl
,
-Wydatki
klasldkacji budzetowej, a nastgpnie \ryedlug d zial6w L iozdzial6w kf,asyfikacji budzetowej
z opisem zadaf biez4cych. Wydatki maj4tkowe om6wiono w podziale na inwestycje
reallzowate
Wydzial lnwestycji, inwestycje jednostek i zaklad6w budzetowycl,
-prze,z
yvtonan]e.dot1jl na realizacjg inwestycji, wykonade inwestycji md dzielnio i wykonanie
invr'estycji kapitalowych. Te czQi6 opracowania kofczy tabela zawieraj4ca zestawienie
wydaLlow w pehej klasydkacji bud2etowej.

-

I

.

Uzupelnienie opncowaria stanowi4 zal4czniki dotycz4ce, m.in. skutk6w
finansowych udzielonych pzez Miasto ulg i umorzef or* ia^i"iiu g6mych stawek
podatk6w, a takze sprawozdania z vykonania plan6w finansowych
f,rze) jednostki
oswialowo-lrychowawcze i zaklady budzetowe.

-

r
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Do informacji dol4czono, m.in. sprawozdania z wykonania plan6w finansowych za

I p6hocze 2075t. przez samorz4dowe inst,.tucje kultuy (Teat Miejski, Cenhum Kultury,
Centrum Nauki EKSPERYMENT, Miejsk4 Bibliotekg Publiczn4, Muzeum Miasta Gdyi,
Muzeum Emigracji) samodzielie publiczne zaklady opieki zdrowotnej (Osrodek
Profilaktyki i Terapii Uzaleznief i Miejsk4 StacjQ Pogotowia Rahrntowego).
Jak wynika z ptzedloi.or1ych material6w sprawozdawczych na koniec I p6lrocza
co staaowilo 48,1%
2015 roku dochody budzetu wyniosly 624365.455,47
planowanych rocznych dochod6w budzetu, natomiast planowar€ roczne wydatki budzetu
*ykonano w wysokoSci 597.039.653,01 zl, (45,1y,' pla.nu). Dochody maj4tkowe Miasto
Gdlaria zrealizowalo w I p6hoczt bt. vr 27,3o/o rocznych zamietzen, a wydatki maj4tkowe

i

zl

w 25.6Yo.

Na planowany rcczny defic)'t budzetu w wysokoSci, 24.720.928 zl za okres
h. Miasto Gdynia osi4gnglo nadwyzkq bud2etu w uysokoSci 2'7,325.802,46 zl.
W stnrkhrze dochod6w wysoki udzial posiadalyt udzial w podatku dochodowyn
od os6b fizycznych - 23,8Vo, czq'( oswiatowa subwencji og6lnej - 21,7% i ttptyryry
z podatku od nieruchomoici - 13,1%.
I p6lrocza

W struktuze wydatk6w

89,4% stanowity wydatki biez4ce,

a

10,6% wydatki

maj4lkowe.
Przeslana infomacja o ksztaltowa.niu sig wielolelniej prognozy hnansowej za
I p6ttocze 2015r. zawrera m.in. szczeg6low4 infomacjg o stopniu realizacji psedsiqwzigi
-iAir

L rw hf^(rn^?ia

Na dziei 30 czerwca 2015r. zobowi4zania budzetu zaliczane do dlugu publiczoego
wyrosily 588.195.409,66 21, co stanowilo 45,29% w relacji do planowaaych dochod6w
budzetowych w 20151. W kwocie tej 7.910.102,21 zl stanowily zobowiqzarfa wymagahe.
Alrali.za danych zawadych w infora+aeii- opmcowanei?zez Prezydenta Miasta
Gd1,ni nie *ykazala r62nic w stosuaku do danych \tl,nikaj4cych z przedlozonych tutejszej
Izbie p6lrocznych sprawozdari z wykonania bud2efu.
Zdaniem Sktradu Orzekaj4cego sporz4dzona infomacja pz€dstawia faktyczny
obraz wykonania budzeln za I p5hocze bt. Za\ri.etu olra niezbQdne dane, kt6re mog4 byd
pomoane w zahesie podejmowania dectzji zmieruaj4cych do pelnej Fawidlowej
rcalizacji budzetu za rok 2015.

i

Bior4c po\ryzsze pod uwagg Sldad Orzekaj4cy postanowil jak w serteflcji.

Od niniejszej uchwaly sfuzy odwolanie do Kolegium Regionalaej
Obraohunkowej w Gdansku w ci4gu 14 dni od dniajej dorgczenia.

Izby

