
Uchwala Nr SO-0954 / 22/6/Ko/2016
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrazenia opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu

z wykonania budzetu Miasta Turku za 2015 rok wraz z informacJ4 o stanie mienia

komunalnego.

Sklad OrzekaJ4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarzgdzeniem

Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r.i w

skladzie:

Przewodniczjcy: Jozef Gozdzikiewicz

Czlonkowie: Renata Konowalek

Leszek Maciejewski

dzialaJ4c na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. I i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w zwi4zku z art. 267 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm.) wyra2a

o przedlozonym Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 rok wraz z

infomiac14 o stanie mienia komunalnego

opinif pozytywnq

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowi4cym podstawc do wydania niniejszej opinii bylo sprawozdanie

roczne z wykonania budzetu Miasta Turek za 2015 rok zalqczone do zarz4dzenia Burmistrza Miasta

Turku Nr 40/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budzetu miasta Turku za 2015 r.,

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

rocznych z wykonania planow finansowych samorz4dowych instytucji kultury za 2015 r.

przedlozone tut. Izbie w dniu 31 marca 2016 roku. Sklad OrzekaJ4cy zapoznal sic takze z uchwal4

budzetow4 na 2015 rok uchwalonq w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej, zmianami do

niej oraz ze sprawozdaniami budzetowymi sporz4dzonymi na dziern 31 grudnia 2015 roku.

Sklad OrzekaJ4cy stwierdzil co nastcpuje:

I.1. Przedlozone sprawozdanie zawiera czcsc opisow4 i tabelaryczn4. Ze sprawozdania wynika, ze:

- prognozowane dochody budzetu w wysokosci 94.494.361,04 zl, zrealizowano w kwocie

92.785.483,84 zl, co stanowi 98,19 % planu, z tego: dochody bie24ce - 88.632.987.58 zl i

dochody rnajgtkowe - 4.152.496,26 zl,

- planowane wydatki budzetu w wysokosci 91.777.861,04 zl, zrealizowano w kwocie

87.713.225,82 zl, co stanowi 95,57 % planu, z tego: wydatki biez4ce - 80.708.586,89 A.

wydatki maJ4tkowe - 7.004.638,93 zl.

Budzet roku 2015 zamknal sic nadwyzka w wysokosci 5.072.258,02 zl, przy planowanei

nadwyzce w wysokosci 2.716.500,00 zl.

2. Wynik operacyjny wykonania budzetu 2015 roku, stanowi4cy roznicc micdzy dochodami a

wydatkami biezgcymi jest wartoscia dodatni4 i wynosi 7.924.400,69 zl przy planowane]

wielkosci dodatniej wynosz4cej 4.983.833,00 zl. Oznacza to ze zostal spelniony wymog

okreslony przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowi4cym, ze na koniec



roku budzetowego wykonane wydatki biez4ce nie mog4 bye wyzsze niz wykonane

dochody bie24ce powickszone o nadwyzke bud2etow4 z lat ubieglych i wolne grodki.

Natomiast wykonana w 2015 roku relacja dochodow biezgcych powickszona o dochody ze

sprzedazy maJ4tku oraz pomniejszona o wydatki biez4ce - do dochodow budzetu ogolem (art.

243 ustawy o finansach publicznych) wyniosla 9,55%, przy planowanej relacji wynosz4cej

7,46%. Wymieniony wskaznik za 2015 rok bcdzie w mygl art. 243 ustawy o finansach

publicznych jednym z elementow stanowiacych podstawe do wyliczenia na lata 2016 - 2018

indywidualnego wskaznika obci4zenia budzetu Miasta z tytulu przypadaJ4cych do splaty rat

kapitalowych pozyczek i kredytow dlugoterminowych wraz z odsetkami. Wykonanie w

kolejnych latach wskaznika z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie wyzszym

niz zrealizowany w 2015 r.( wg. WPF) umozliwi Radzie Miasta uchwalenie budzetu na 2017

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

a Burmistrzowi Miasta zgodne z prawem dokonywanie splat zaci4gnigtych zobowi4zan z

tytulu kredytow i pozyczek dlugoterminowych oraz wykupu obligacji wraz z naleznymi

odsetkami.

3. Przychody budzetu wyniosly 1.904.757,62 zl, z tego: przychody z tytulu wolnych srodkow,

o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§950/ w wysokosci 1.455.736,90 zl oraz ze

splat pozyczek udzielonych /§951/ w wysokosci 449.020,72 zl, natomiast rozchody budzetu

wyniosly 3.589.500,00 zl, z tego: na splaty pozyczek i kredytow krajowych /§992/

w wysokosci 289.500,00 zl oraz na wykup papierow wartogciowych (obligacji) /§982/

w wysokosci 3.300.000,00 zl.

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

dnia 31 grudnia roku 2015.

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 budzetowej) 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 ma14tkowych. Ponadto przedstawiono dochody i wydatki jednostek

budzetowych, wydatki, ktore nie wygasly z uplywem roku budzetowego 2015 .

W czggci opisowej sprawozdania odnoszgcej sic do dochodow budzetu zawarto objasnienia i

dane dotycz4ce wielkogci poszezegolnych dochodow. Przedstawiono zaleglogci oraz skutki

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

podejmowane dzialania w zakresie windykacji zaleglogci podatkowych. Natomiast w czcsci

dotycz4cej wydatkow zaprezentowano rzeczowe wykonanie wydatkow biez4cych i

ma14tkowych. Ponadto przedstawiono przychody i rozchody budzetu, zobowi4zania z tytulu

wydatkow budzetu, a tak2e omowiono naleznogci wymagalne.

Sklud Orc,ckgjgcy stwicrdLu. zc w cL4sci opisowej przcdiuLuncgu 5prawoLdutiia z wykonania

budzetu za 2015 rok Burmistrz Miasta wyjagnil przyczyny odchylen od przyjetego w budzecie

planu dochodow i wydatkow.

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

do dnia 31 grudnia 2015 roku wynika, 2e w 2015 roku zaci4gnieto zobowi4zania niewymagalne
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(nie stanowi4ce zobowi4zan z tytulu wynagrodzen i pochodnych ) ponad plan
wydatkow w nastcpu14cych podzialkach klasyfikacji budzetowej:

Dzial Rozdzial Paragraf Plan Wykonanie Zobowi4zania
wykonanie

+
zobowiazania

przekroczenie

010 01030 2850 1 037,00 1 036,16 40,54 1 076,70 39,70
600 60017 6050 400 000,00 385 823,10 340 980,67 726 803,77 326 803,77
801 80101 4210 82 630,00 82 619,85 719,55 83 339,40 709,40
801 80101 4300 245 776,00 245766,91 1 166,14 246 933,05 1157,05
801 80104 3020 50 189,00 50 186,25 567,00 50 753,25 564,25
801 80104 4300 13 483,00 13 471,21 2413,57 15 884,78 2 401,78
801 801 10 4300 139 419,00 139 161,81 600,23 139 762,04 343,04
852 85203 4300 12 696,00 12 690,74 336,63 13 027,37 331,37
900 90002 4300 3 999 295,00 3 984 970,62 330 722,13 4 315 692,75 316 397.75
900 90015 4300 1 148 000,00 1 080 901,32 88 754,28 1169 655,60 21 655,60
900 90095 6050 1 1 1 000,00 104 925,94 102 698,95 207 624,89 96 624,89
926 92604 4.00 108 600,00 108 581,40 13 338,19 121 919,59 13 319,59

W sprawozdaniu wyjagniono, i2 powy2sze zobowi4zania zostaly zaci4gnicte w ramach

upowaknien wynika14cych z §13 Uchwaly Nr 111/1 1/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia

2014 roku w sprawie uchwalenia bud2etu miasta Turku na rok 2015, a takze z §3 Uchwaly Nr

111/10/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Turku na lata 2015 - 2024.

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 31.116,48 zl ;

• w rozdz. 85212 /Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego/ §4580

/Pozostale odsetki/ w kwocie 225,50 zl oraz §4560 /Odsetki od dotacji oraz platnosci:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

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

wysokosci/ w kwocie 13.245,72 zl ;

• w rozdz. 85415 /Pomoc materialna dla uczniow/ §4560 /Odsetki od dotacji oraz

platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

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

nadmiernej wysokosci/ w kwocie 268,59 z1.

W sprawozdaniu poinformowano o dochodach uzyskanych na podstawie ustawy Prawo

ochrony srodowiska oraz wydatkach poniesionych na zadania z zakresu ochrony srodowiska 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 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 tak2e zawiera informacje o stopniu zaawansowania realizacji programow

wieloletnich, tzn. spelnia wymog wynikaJ4cych 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 zobowi4za6, tj. o wielkosci zobowi4zan zaci4gnictych w zwi4zku z

realizacJ4 przedsicwzicc wieloletnich.
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11. Analiza porownawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budzetu z

kwotami planowanymi w budzecie na 2015 rok oraz danymi zawartymi w przedlozonych

sprawozdaniach budzetowych wykazala zgodnosc kwot planowanych i wykonanych w

dokumentach przedlozonych tut. Izbie.

III. W wyniku analizy przedlozonego sprawozdania Sklad Orzekajgcy stwierdzil, ze:

- w tabeli na stronie 3 w pozycji dotyczgcej srodkow otrzymanych od pozostalych jednostek
sektora finansow publicznych na realizacjg zadan biez4cych wpisano blcdny paragraf
klasyfikacji budzetowej , tj. §0246 , zamiast §2460;
- na stronie 33 czcsci opisowej poinformowano , 2e kwota zobowi4zan budzetu zaci4gnictych w
2015 r. wynosi 4.875.855,43 zl, podczas gdy ze sprawozdania Rb-28S wynika, ze kwota
zobowigzan ogolem wynosi 4 . 931.910,37 zl;
- w czcsci opisowej poinformowano, iz w dz. 900 /Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska/ rozdz. 90020 /Wplywy i wydatki zwi4zane z gromadzeniem srodkow z oplat

produktowych/ zrealizowano dochody z oplaty produktowej w kwocie 921,23 zl, podczas gdy

wplywy z rozliczenia dochodow naleznych tylko w latach ubieglych nalezy sklasyfikowac w

dz. 758 /Rozne rozliczenia/ rozdz. 75814 /Rozne rozliczenia finansowe/ § 0970 /Wplywy z
roznych dochodow/.

IV. Do sprawozdania z wykonan ia budzetu dol4czono informacjc o stanie mienia jednostki

samorz4du terytorialnego na dzien 31 grudnia 2015 r. i przedstawiono zmiany jakie wyst4Pily

w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31 . 12.2015 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 wartosc i

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

W ocenie Skladu OrzekaJ4cego przedlozone przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdanie

z wykonania budzetu za 2015 rok spelnia wymogi okreslone w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

Pouczenie : Od opinii zawartej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu , w terminie 14 dni od daly
otrzymania niniejszcej uchwaly.
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