I
I

Uchwala Nr Pl.169.2013
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
I

w sprawie wydania opinii o przedlozonych przez Prezydenta
sprawozdaniach z wykonania budzetu za 2012 rok.

Miasta

Plocka
"

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno z 2012r. Dz.U., poz. 1113) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Plocku:

-

Przewodniczaca
Czlonkowie:

-

-

Ewa Dziarnowska
Agnieszka Malkowska
Romana Ignasiak

uchwala, co nastepuje:

§1
W wyniku analizy przedlozonych przez Prezydenta Miasta sprawozdan z wykonania budzetu
za 2012 rok wydaje opinie pozytywna.

.

§2

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za
posrednictwem Zespolu Zamiejscowego w Plocku, ul. Jachowicza 30 w terminie 14 dni od
dnia doreczenia uchwaly.

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Plocku
analizujac sprawozdawczosc budzetowa roczna, sprawozdania kwartalne oraz. opisowe
sprawozdanie Prezydenta Miasta Plocka z wykonania budzetu za 2012 rok, przedlozone w
dniu"28marca 2013 r. ustalil, co nastepuje:
1. Uchwalony przez Rade Miejska budzet, po uwzglednieniu zmian w ciagu roku
przewidywal realizacje dochodów ogólem w wysokosci 802.971.695,40 zl. Dochody
wykonano w kwocie 780.534.658,91 zl, co stanowi 97,21 % planu, z tego:
.

dochody biezace zrealizowane zostaly w kwocie 697.447.479,41zl na plan
706.091.826,85 zl tj. w 98,78%,

-

. -
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. dochody majatkowe zrealizowane zostaly w kwocie 83.087.179,50.zl na plan
96.879.868,55 tj. w 85,76 %.
W sprawozdaniu opisowym omówiono przyczyny odchylen wykonania dochodów
majatkowych w stosunku do planu.
l"I

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 372.023.293,07 zl, co stanowi
47,66 % wykonanych dochodów ogólem.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnien, obnizenia górnych stawek podatków, skutki
decyzji organu podatkowego w sprawie umorzen zaleglosci podatkowych oraz

rozlozenia na raty i odroczenia terminu platnosci - na podstawie sprawozdania
Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosly 6.349.802,83 zl i stanowily
1,71% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
~

4. Stan zaleglosci na 31.12.2012r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósl
ogólem 27.679.611,69 zl, tj. 3,55 % wykonanych dochodów ogólem, natomiast nadplaty
wynosza 247.566,74 zl, tj. 0,03% wykonanych dochodów ogólem.
5: Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie naleznosci oraz wybranych aktywów
finansowych stwierdzono, iz na dzien 31.12.2012r. kwota naleznosci wymagalnych
wynosila28.373.815,49zl, z tegoz tytuludostawtowarówi uslug - 231.019,39 zl.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytulów dluznych oraz
gwarancji i poreczen ustalono, ze na dzien 31.12.2012 r. Miasto posiadalo zadluzenie w
wysokosci 343.510.826,36 zl w tym z tytulu:
- kredytów i pozyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 343.509.095,58 zl,
- zobowiazan wymagalnych w kwocie 1.730,78 zl
które stanowi 44,01 % wykonanych dochodów ogólem.
W sprawozdaniu opisowym odniesiono sie do zobowiazan wymagalnych.
Sklad Orzekajacy przypomina, iz nieterminowe regulowanie zobowiazan ciazacych na
jednostce moze skutkowac zaplata odsetek. Zaplata zas odsetek przez jednostke
wyczerpuje znamiona czynu stanowiacego naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa wart. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tj. Dz. U z 2013 roku poz.168 )

7. Uchwalony przez Rade budzet, po uwzglednieniu zmian w ciagu roku przewidywal
.

realizacje wydatków w wysokosci 799.471.299,36 zl. Wydatki zrealizowano w kwocie
769.457.618,69 zl, co stanowi 96,25 % planu, z tego:

.
.

wydatki biezace zrealizowane zostaly w kwocie 632.351.771,51zl na plan
659.607.866,64zl tj. w 95,87%,
wydatki majatkowe zrealizowane zostaly w kwocie 137.105.847,18 zl na plan
139.863.432,72 zl tj. w 98,03%.

W w/w wydatkach zrealizowano wydatki niewygasajace w kwocie 13.501.261,06 zl.

-3-

8. Rok sprawozdawczy budzetowy zamknal sie nadwyzka budzetowa w wysokosci
11.077.040,22 zl przy planowanej nadwyzce w kwocie 3.500.396,04 zl.

9. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budzetowych posiadajacych wydzielone
rachunki dochodów.
10. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budzetowych oraz nie
wystapily zobowiazania wymagalne, które lacznie z poniesionymi wydatkami
przekraczalyby plan wydatków.
11. Do sprawozdania opisowego z wykonania budzetu za 2012 rok dolaczono równiez
informacje o stanie mienia gminy-miasto Plock.
Majac na wzgledzie powyzsze wydano opinie jak w sentencji uchwaly.
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