
Uchwala Nr SO-0954/ 52/6/Ko/2013 
Skladu Orzekajkcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 29 kwietnia 2013 roku 

w sprawie wyratenia opinii o przedlo2onym przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu 

z wykonania budzetu Miasta Turku za 2012 rok wraz z informacjk o stanie mienia 

komunalnego. 

Sklad Orzekajkcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarzkdzeniem 

Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w skiadzie: 

Przewodniczkcy: 	JOzef Goidzikiewicz 

Czlonkowie: 	 Renata Konowalek 

Leszek Maciejewski 

dzialajkc na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych ((Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w zwikzku z art. 267 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze an.) vvyra2a o 

przedlotonym przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2012 rok wraz z 

informacjk o stanie mienia komunalnego 

opinig pozytywnq 

Uzasadnienie 

Przedmiotem badania stanowikcym podstawc do wydania niniejszej opinii bylo sprawozdanie 
roczne z wykonania budzetu Miasta Turek za 2012 rok zalkczone do zarzkdzenia Burmistrza Miasta 

Turku Nr 54/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budzetu miasta Turku za 2012 r., 

informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdan 

rocznych z wykonania planOw finansowych samorzkdowych instytucji kultury za 2012 r. 

przedlo±one tut.  Izbie w dniu 29 marca  2013  roku. Sklad Orzekajgcy  zapoznal siq  takze z  uchwalq 

budZetowq  na  2012  rok  uchwalonq w pelnej szczegolowoci klasyfikacji buthetowej,  zmianami do 

niej  oraz ze  sprawozdaniami budzetowymi sporzkdzonymi na dzien 31 grudnia 2012 roku. 

Sklad Orzekajkcy stwierdzil co nastcpuje: 
I.1. Przedlozone sprawozdanie zawiera czcsc opisowk i tabelarycznk Ze sprawozdania wynika, 2e: 

prognozowane dochody budzetu w wysokoSci 90.474.848 zl, zrealizowano w kwocie 

88.111.176,99 zi, co stanowi 97,39 % planu, z tego: dochody bie2kce — 75.519.348 zi i 

dochody majktkowe — 12.591.828,99 z1), 
planowane wydatki budzetu w wysokoki 98.640.014 zi, zrealizowano w kwocie 

93.471.055,94 zi, co stanowi 94,76 % planu, z tego: wydatki bietkce — 73.996.325,22 

YrytIttthi majitilhvmv 1?147117n171  sip 

BudZet roku 2012 zamknkl sic deficytem w kwocie (-) 5.359.878,95 zl, przy planowanym w 

wysokoki 8.165.166 A. 



2. Wynik operacyjny wykonania budzetu 2012 roku,  stanowi4cy  rownice  miedzy  dochodami a 

wydatkami bie24cymi jest wartokik dodatniq i  wynosi  1.523.022,78 zl przy planowanej 

wielkoki dodatniej wynoszkcej 65.497.886 zl. Oznacza to  ze  zostal spelniony vvymog 

okre§lony przepisem art. 242 ust.  2  ustawy o finansach publicznych stanowiacym,  ze  na koniec 

roku budzetowego wykonane wydatki bietqce nie mog4 bye  wy2sze niz  wykonane dochody 

bie24ce powickszone o nadwy2ke bud2etowq  z  lat ubieglych i wolne §rodki. 

Natomiast wykonana w 2012 roku relacja dochod6w bie2kcych powickszona o dochody ze 

sprzedaty majgtku oraz pomniejszona o wydatki bie24ce — do dochodow budzetu ogOlem (art. 

243 ustawy o finansach publicznych) wyniosla 0,0604 (6,04  %),  przy planowanej relacji 

wynoszqcej 0,0612 (6,12 %). Wymieniony wska2nik za 2012 rok bedzie w my§1 art. 243 

ustawy o finansach publicznych jednym z elementow stanowigcych podstawe do wyliczenia na 

lata 2014 i 2015 indywidualnego wska2nika obciqtenia budzetu Miasta  z  tytulu przypadaAcych 

do splaty rat kapitalowych po2yczek i kredytow dlugoterminowych wraz  z  odsetkami. 

Utrzymanie w kolejnych latach relacji  z  art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie 

nie niZszym nie zrealizowany w 2012 r. umo2liwi Radzie Miasta uchwalenie budzetu na 2014 

rok  i  lata nastcpne  z  poszanowaniem przepisu art. 243  ustawy  o finansach publicznych, a 

Burmistrzowi Miasta zgodne z prawem dokonywanie splat zaciggnictych zobowiqzati z tytulu 

kredytOw i pozyczek dlugoterminowych oraz wykupu obligacji  wraz  z naletnymi odsetkami. 

3. Przychody budzetu wyniosly 9.393.172,93 zl , z tego: przychody z zaciqgnietych pozyczek i 

kredytow na rynku krajowym /§952/ w wysokoki 1.227.213 zl, z tytulu emisji obligacji 

/§931/,  z tytulu wolnych §rodkow, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§950/ w 

wysokoki 2.325.959,93 zl oraz  ze  splaty udzielonych potyczek (/§951/ w wysokoki 140.000 

zl  natomiast rozchody budzetu wyniosly 1.446.375  zl (z  tego: na splatc po2yczek i kredyt6w 

krajowych  /§992/  w wysokoki 346.375 zl oraz na wykup papierow wartokiowych (obligacji) 

/§982/ w wysokoki 1.100.000 
Dane to potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwytce/deficycie za okres od poczqtku roku do 

dnia 31 grudnia roku 2012. 
Na dzien 31 grudnia 2012 r. Miasto Turek posiada zadlu2enie  z  tytulu zaciqgnictych kredytow i 

potyczek dlugoterminowych oraz wyemitowanych obligacji w wysokoki 39.102.213 zl. 

Kwota diugu do zrealizowanych dochodOw bud2etu wynosi 44,38  %. 

Z  powyzszych danych wynika,  ze splata zobowiqzati nie przekroczyla w 2012 roku 15% 

dochodOw budzetu Miasta, a dlug na koniec 2012 roku nie przekroczy 60% dochodOw w roku 

budzetowym, a zatem spelnione zostaly wymogi wynikajqce z art. 169 i art. 170 ustawy  z  dnia 

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.  U.  Nr 249,  poz.  2104  ze zm.)  w zwiazku  z 

art. 121 ust. 7 ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajgce ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). 
W sprawozdaniu Burmistrz ornowif przychody i rozchody bud2etu oraz przedstawil poziom 

zadluzenia Miasta Turku. 

4. W  czcgci tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwoty planowanych  i  wykonanych 

dochodow i wydatk6w w pelnej szczegolowoki klasyfikacji bud2etowej (tj. w podziale na 

dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji bud2etowej)  i  zaprezentowano w ukladzie: plan, 

wykonanie i procent realizacji. W oddzielnych tabelach przedstawiono wykonanie dochodow i 

wydatkow na zadania zlecone z zakresu administracji rz4dowej, przychody  i  rozchody budzetu 
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oraz wykonanie zadari majqtkowych. Ponadto przedstawiono dochody i wydatki jednostek 

bud2etowych, wydatki, kt6re nie wygasly z uplywem roku bud2etowego 2012 . 

W czcgci opisowej sprawozdania odnosz4cej sic do dochodow bud2etu zawarto objagnienia i 
dane dotyczqce wielkoki poszczegolnych dochod6w. Przedstawiono zalegloki oraz skutki 

udzielonych przez Miasto ulg, odroczen, zwolnien i umorzeri podatkow. Wskazano na 

podejmowane dzialania w zakresie windykacji zaleglogci podatkowych. Natomiast w cze§ci 

dotyczqcej wydatkow zaprezentowano rzeczowe wykonanie wydatkow bie2ftcych i 

majqtkowych. Ponadto przedstawiono przychody i rozchody buthetu, zobowiqzania z tytulu 

wydatkow budtetu, a talc& omowiono nale2no§ci wymagalne. 

Sklad Orzekajqcy stwierdza, 2e w czegci opisowej przedlo2onego sprawozdania z wykonania 

budtetu za 2012 rok Burmistrz Miasta wyja§nit przyczyny odchylen od przyjctego w budzecie 

planu dochodow i wydatk6w. 

5. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach budtetowych nie wykazujft 

przekroczenia planowanych w budzecie wydatkow oraz wystqpienia zobowiqzaii 

wymagalnych. 

6. Burmistrz odniosi sic do wydatkow poniesionych z tytulu odszkodowan w rozdz. 70005 

„Gospodarka gruntami i nieruchomogciami" § 4590 „Kary i odszkodowania wyplacane na 

rzecz ()sob fizycznych" w kwocie 100.053,86 zi (vvyjanienie str. 19 czcgci opisowej) oraz 
§ 4600 w kwocie 89.256 zi a take w rozdz. 85212 „wiadczenia rodzinne, gwiadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

spolecznego" § 4560 "Odsetki od dotacji oraz platnoki: wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej wysokoki/ w kwocie 17.000,93 A. (str. 26) 

W sprawozdaniu poinformowano o dochodach uzyskanych na podstawie ustawy Prawo 
ochrony grodowiska oraz wydatkach poniesionych na zadania z zakresu ochrony grodowiska i 
gospodarki wodnej wymienionych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 

38-42 wyZej cytowanej ustawy. 

7. Sprawozdanie uwzglednia zmiany dokonane w trakcie roku budtetowego w planie wydatk6w 

na realizacjc program6w finansowanych z udzialem grodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3, a takze zawiera informacje o stopniu zaawansowania realizacji program6w 

wieloletnich, tzn. spelnia wymOg wynikajqcych z przepisu art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przy czym nie podano informacji o wykorzystaniu 

planowanych limitOw zobowiqzari, tj. o wielkoki zobowiqzaii zacigisnietych w zwiazku z 

realizacjq przedsicwziee wieloletnich. 

II. Analiza porOvvnawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania buthetu 

z kwotami planowanymi w budzecie na 2012 rok oraz danymi zawartymi w przedlo2onych 

sprawozdaniach budzetowych wykazala zgodnoge kwot planowanych i wykonanych 

w dokumentach przedlozonych tut. Izbie 

III. Do sprawozdania z wykonania bud2etu dol4czono informacje o stanie mienia jednostki 

samorzqdu terytorialnego na dzien 31 grudnia 2012 r. i przedstawiono zmiany jakie wystqpily 

w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (tj. dane o zmianach 
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Jozef Goldzikiewicz • 

w stanie mienia komunalnego od dnia ziotenia poprzedniej informacji). W informacji 

wskazano na kwotg globalng inwestycji w toku, kt6ra wynosi 599.819 zi bez jednoczesnego 

podania rodzaju §rocikow trwalych objctych inwestycjami rozpoczetymi. 
W ocenie Skladu Orzekajacego informacja o stanie mienia komunalnego zostala opracowana 

z zachowaniem postanowieh art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majqtku jaki Miasto posiada, j ego 

wartok i przeznaczenie oraz dane o dochodach z majgtku Miasta uzyskanych w tym okresie. 

W ocenie Skladu Orzekajacego przedlotone przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdanie 

z wykonania budtetu za 2012 rok spelnia wymogi okre§lone w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 08 R A c4, 
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P07.0 
Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pelnego skladu 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od 
daty otrzymania niniejszej uchwaly. 

Otrzymuja:. 
1. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Turku, 
2. Burmistrz Miasta Turku, 
3. A/a. 

odniczqcy 

zekajqceg 
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