
Uchwala Nr SO-0954 /18/6/Ko/2014
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 7 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyrazenia opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu

z wykonania budzetu Miasta Turku za 2013 rok wraz z informacj4 o stanie mienia

komunalnego.

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarzadzeniem

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

zmianami w skladzie:

Przewodniczacy : Jozef Go2dzikiewicz

Czlonkowie : Renata Konowalek

Leszek Maciejewski

dzialajac na podstawie art. I') pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 11 13) w zwiazku z art. 267 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm.) wyraza

o przedlozonym Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2013 rok wraz z

informacja o stanie mienia komunalnego

opinig pozytywnq

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiacym podstawe do wydania niniejszej opinii bylo sprawozdanie

roczne z wykonania budzetu Miasta Turek za 2013 rok zalaczone do zarzqdzenia Burmistrza Miasta

Turku Nr 51/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budzetu miasta Turku za 2013 r.,

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

rocznych z wykonania planow finansowych samorzadowych instytucji kultury za 2013 r.

przedlozone tut. lzbie w dniu 28 marca 2014 roku . Sklad Orzekajacy zapoznal sic take z uchwala

budzetowa na 2013 rok uchwalona w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej , zmianami do

niej oraz ze sprawozdaniami budzetowymi sporzadzonymi na dzien 31 grudnia 2013 roku.

Sklad Orzekaj4cy stwierdzil co nastepuje:

I.1. Przedlozone sprawozdanie zawiera czcsc opisowq i tabelarycznq . Ze sprawozdania wynika, ze:

- prognozowane dochody budzetu w wysokosci 87.323.474,83 zl, zrealizowano w kwocie

83.303.084,46 zl, co stanowi 95,40 % planu, z tego: dochody biezace - 78.557.538,73 zl i

dochody majatkowe - 4.745.545,73 zl),

- planowane wydatki bud2etu w wysokosci 85.960 . 185,83 zl, zrealizowano w kwocie

81.659.570.04 zl, co stanowi 95,00 % planu, z tego: wydatki biezace - 75.174.086,61 zl,
wydatki majatkowe - 6.485.483,43 zl,.

Budzet roku 2013 zamknal sic nadwyzka w kwocie 1.643.514 ,42 zl, przy planowanej

nadwyzce budzetowej w wysokosci 1.363.283 zl.

2. Wynik operacyjny wykonania budzetu 2013 roku, stanowiacy rownicc micdzy dochodami a

wydatkami biezacymi jest wartoscia dodatnia i wynosi 3.383.452,12 zl przy planowanej

wielkosci dodatniej wynoszacej 2.11 1.781 zl. Oznacza to ze zostal spelniony wymog okreslony

przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiacym, ze na koniec roku



budzetowego wykonane wydatki bie24ce nie mog4 byc wy2sze niz wykonane dochody

biez4ce powi^kszone o nadwyzkc budzetow4 z lat ubieglych i wolne srodki.

Natomiast wykonana w 2013 roku relacja dochodow bie24cych powickszona o dochody ze

sprzeda2y ma14tku oraz pomniejszona o wydatki bie24ce - do dochodow budzetu ogolem (art.

243 ustawy o finansach publicznych) wyniosla 5,74 %, przy planowanej relacji wynosz4cej

6,86%. Wymieniony wska2nik za 2013 rok bcdzie w mysl art. 243 ustawy o finansach

publicznych jednym z elementow stanowi4cych podstawc do wyliczenia na lata 2014 - 2016

indywidualnego wskaznika obci42enia budzetu Miasta z tytulu przypadaJ4cych do splaty rat

kapitalowych pozyczek i kredytow dlugoterminowych wraz z odsetkami. Wykonanie w

kolejnych latach wska2nika z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie wy2szym

niz zrealizowany w 2013 r.( wg. WPF) umozliwi Radzie Miasta uchwalenie budzetu na 2015

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

Burmistrzowi Miasta zgodne z prawem dokonywanie splat zaci4gnictych zobowi4zan z tytulu

kredytow i pozyczek dlugoterminowych oraz wykupu obligacji wraz z naleznymi odsetkami.

3. Przychody budzetu wyniosly 2.646.418,92 zl, z tego: przychody z tytulu wolnych srodkow, o

ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§950/ w wysokosci 2.586.918,92 zl oraz ze

sprzedazy papierow wartosciowych /§931/ w wysokosci 59.500 zl natomiast rozchody budzetu

wyniosly 3.725.500 zl, z tego: na splaty pozyczek i kredytow krajowych /§992/ w wysokosci

325.500 zl oraz na wykup papierow wartosciowych (obligacji) /§982/ w wysokosci 3.400.000

zl.

Dane to potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwy2ce/deficycie za okres od pocz4tku roku do

dnia 31 grudnia roku 2013.

Na dzien 31 grudnia 2013 r. Miasto Turkk posiada zadluzenie z tytulu zaciggnictych kredytow i

po2yczek dlugoterminowych oraz wyemitowanych obligacji w wysokosci 35.376.713 zl.

Kwota dlugu do zrealizowanych dochodow budzetu wynosi 42,47 %.

Z powyzszych danych wynika, ze splata zobowi4zan nie przekroczyla w 2013 roku 15%

dochodow bud2etu Gminy, a dlug na koniec 2013 roku nie przekroczyl 60% dochodow w roku

budzetowym, a zatem spelnione zostaly wymogi wynikaJ4ce 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 zwi4zku

z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce ustawy

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

W sprawozdaniu Burmistrz omowil przychody i rozchody budzetu oraz przedstawil poziom

zadluzenia Miasta Turku.

4. W czcsci tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwoty planowanych i wykonanych

dochodow i wydatkow w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej (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

oraz wykonanie zadan majqtkowych. Ponadto przedstawiono dochody i wydatki jednostek

budzetowych, wydatki, ktore nie wygasly z uplywem roku bud2etowego 2013 .

W czcsci opisowej sprawozdania odnosz4cej sic do dochodow budzetu zawarto objasnienia i

dane dotycz4ce wielkosci poszczegolnych dochodow. Przedstawiono zaleglosci oraz skutki

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

podcjmowane dzialania w zakresie windykacji zaleglosci podatkowych. Natorniast w czcsci



dotycz4cej wydatkow zaprezentowano rzeczowe wykonanie wydatkow biezgcych i

maJ4tkowych. Ponadto przedstawiono przychody i rozchody bud2etu, zobowiqzania z tytulu

wydatkow budzetu, a takze omowiono naleznogci wymagalne.

Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze w czegci opisowej przedlozonego sprawozdania z wykonania

budzetu za 2013 rok Burmistrz Miasta wyjagnil przyczyny odchylen od przyjctego w budzecie

planu dochodow i wydatkow.

5. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych za okres od pocz4tku

do dnia 31 grudnia 2013 roku wynika, ze w 2013 roku zaciggnicto zobowi4zania niewymagalne

(nie stanowi4ce zobowigzan z tytulu wynagrodzen i pochodnych) ponad plan wydatkow

w nastcpu14cych podzialkach klasyfikacji budzetowej:

Dzial Rozdzial Paragraf Plan Wykonanie Zobowi4zania
wykonanie

+

zobowi4zania
przekroczenie

700 70005 4300 1 198 183,00 1 172 727,92 40 628,66 1 213 356,58 15 173,58
750 75023 4300 519 000,00 489 350,89 38 426,69 527 777,58 8 777,58
801 80101 4300 157 968,00 154 191,37 4 239,31 158 430,68 462,68
801 80104 4300 7201,00 6706,55 1 323,50 8030,05 829,05
801 801 10 4300 158 118,00 158 117,49 452,52 158 570,01 452,01
852 85203 4300 9232,00 9 209,67 224,10 9433,77 201,77
900 90002 4300 1 752 500,00 1 580 918,58 315 754,20 1 896 672,78 144 172,78
900 90015 4300 950 000,00 916 999,88 165 986,53 1 082 986,41 132 986,41
926 92601 6050 815 000,00 805 326,03 82 251,45 887 577,48 72 577,48
926 92604 4300 122 295,00 120 056,90 16 816,01 136 872,91 14 577,91

W sprawozdaniu wyjagniono, iz powyzsze zobowi4zania zostaly zaci4gnigte w ramach

upowaznien wynikaJ4cych z §13 Uchwaly Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 28

grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu miasta Turku na rok 2013, a takze z §3

Uchwaly Nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Turku na lata 2013 - 2023.

6. Burmistrz odniosl sic do wydatkow poniesionych:

• w rozdz. 70005 ,Gospodarka gruntami i nieruchomogciami" §4590 ,Kary i

odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych" w kwocie 115.739 zl

(wyjagnienie str. 18 czcgci opisowej):

• w rozdz. 85203 ,O§rodki wsparcia", 85212 ,Swiadczenia rodzinne, gwiadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia spolecznego" i 85228 ,Uslugi opiekuncze" § 4580 „ Pozostale odsetki"

w kwocie l4cznej 60,56 zl oraz §4560 "Odsetki od dotacji oraz platnogci:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej

wysokogci/ w kwocie 12.360,33 zl. (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. I pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i

38-42 wyzej cytowanej ustawy.

7. Sprawozdanie uwzglcdnia zmiany dokonane w trakcie roku budzetowego w planie wydatkow

na realizacjc programow finansowanych z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. I

pkt 2 i 3, a takze zawiera informacje o stopniu zaawansowania realizacji programow
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wieloletnich, tzn. spetnia wymog wynika14cych z przepisu an. 269 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przy czym nie podano informacji o

wykorzystaniu planowanych limitow zobowigzah, tj. o wielkosci zobowi4zan zaciggnictych w

zwi4zku z realizacJ4 przedsigwzice wieloletnich.

11. Analiza porownawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budzetu

z kwotami planowanymi w budzecie na 2013 rok oraz danymi zawartymi w przedlozonych

sprawozdaniach budzetowych wykazala zgodnosc kwot planowanych i wykonanych

w dokumentach przedlozonych tut. Izbie. WYJ4tek stanowi zalgcznik Nr 11 ,Szczeg6lowa

informacja o inwestycjach realizowanych w 2013 roku, w tym o zadaniach wieloletnich", gdzie

w kolumnie ,, rodki budzetowe" wykazano: w dz. 150 ,Przetw6rstwo przemyslowe" kwotc

30.000 zl i w podsumowaniu ogolem kwotc 7.755.482 zl, a winno bye odpowiednio 150.000 zl

oraz 7.875.482 zl. Ponadto w zalqczniku Nr 5 pn. „Wykaz wydatkow maJ4tkowych" w dz. 926

Kultura Fizyczna , rozdz. 92695 - Pozostala dzialalnosc sklasyfikowano wydatki zwi4zane z

budowq placow zabaw, ktore nalezalo sklasyfikowae w dz. 900 - Gospodarka Komunalna i

Ochrona Srodowiska rozdz. 90095 - Pozostala dzialalnosc.

III. Do sprawozdania z wykonania budzetu dolgczono informacje, o stanie mienia jednostki

samorzgdu terytorialnego na dzien 31 grudnia 2013 r. i przedstawiono zmiany jakie wystqpily

w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (tj. dane o zmianach

w stanie mienia komunalnego od dnia zlozenia poprzedniej informacji).

W ocenie Skladu Orzekajqcego informacja o stanie mienia komunalnego zostala opracowana

z zachowaniern postanowien art. 267 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majqtku jaki Miasto posiada, jego wartose i

przeznaczenie oraz dane o dochodach z maJ4tku Miasta uzyskanych w tym okresie.

W ocenie Skladu Orzeka14cego przedlozone przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdanie

z wykonania budzetu za 2013 rok spelnia wymogi okreslone w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych.

r e algcego

Jdz o. dzikiewicz

P z wQdniczgcy

^` `Skl O k

Pouczenie: Od opinii zawarlej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej uchwaly.

OtrzymuJ4:
1. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Turku,

2. Burmistrz Miasta Turku,
3. A/a.
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