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UCHWALA Nr Pl.332.2013
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 11wrzesnia 2013r.

wyrazajaca opinie o przedlozonej przez Prezydenta Miasta Plocka informacji
o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pazdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012r.
Dz. U poz. 1113) Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespól w Plocku w skladzie:

Przewodniczaca - Ewa Dziarnowska
Czlonkowie - Waldemar Rycharski

- Romana Ignasiak
-uchwala co nastepuje:

§1

W wyniku analizy przedlozonej informacJi opisowej z wykonania budzetu za
I pólrocze 2013 r. wydaje opinie pozytywna..

§2

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej uchwaly.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól
w Plocku po przeanalizowaniu sprawozdan statystycznych oraz informacji
z wykonania budzetu za I pólrocze 2013 roku, zlozonej przez Prezydenta Miasta
Plocka ustalil, co nastepuje:

L Uchwalony przez Rade Miasta budzet, po uwzglednieniu zmian w ciagu roku
przewidywal plan dochodów w wysokosci 758.637.019,78 zl.
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 347.831.403,52 zl, co stanowi 45,85 %
planu, z tego:
. dochody biezace zrealizowane zostaly w kwocie 332.330.779,04 zl, co

stanowi 48,16 % planu;
. dochody majatkowe zrealizowane zostaly w kwocie 15.500.624,48 zl co

stanowi 22,61 % planu tj. ponizej uplywu czasu.
W informacji opisowej odniesiono sie do niskiego wykonania dochodów
majatkowych.
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2. Stan naleznosci wymagalnych na dzien 30 czerwca 2013r. wyniósl
29.591.341,58 zl, w tym z tytulu dostaw towarów i uslug 192.803,14 zl.

3. Wedlug sprawozdania Rb-Z stan zobowiazan wg tytulów dluznych na koniec
okresu sprawozdawczego wyniósl 347.931.446,57 zl, co stanowi 45,86%
planowanych dochodów ogólem i dotyczy zaciagnietych pozyczek i kredytów
oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.
Laczna kwota dlugu w trakcie roku budzetowego na koniec II kwartalu nie
przekracza 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodów, co wynika
ze sprawozdan Rb-Z i Rb-NDS i jest zgodna z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych.

,.

4. Zachowane sa ustawowe ograniczenia zaciagania zobowiazan, gdyz laczna
kwota obciazen, o których mowa wart. 169 ust. 1 w/w ustawy o finansach
publicZnych nie przekracza 15% planowanych na dany rok budzetowy
dochodów i wynosi 9,62 % dochodów planowanych a po wylaczeniu
potencjalnych splat kwot wynikajacych z udzielonych przez jednostke poreczen
wynosi 7,74% dochodów planowanych.

5. Uchwalony przez Rade budzet, po uwzglednieniu zmian w ciagu roku
przewidywal realizacje wydatków w wysokosci 794.879.623,72 zl. Wydatki
ogólem zrealizowano w kwocie 348.267.627,33 zl, co stanowi 43,81 % planu,.
z tego: .

. wydatki biezace zrealizowane zostaly w kwocie 318.504.625,77 zl, co
stanowi 48,94 % planu;

. wydatki majatkowe zrealizowane zostaly w kwocie 29.763.001,56 zl, co
stanowi 20,67% planu tj. ponizej uplywu czasu.
W informacji opisowej odniesiono sie do niskiego wykonania wydatków
majatkowych.

6. Wynik budzetu za pierwsze pólrocze 2013 roku zamknal sie deficytem
budzetowym w kwocie 436.223,81 zl. Uchwalony budzet po zmianach
przewiduje deficyt budzetowy w kwocie 36.242.603,94,00 zl.

7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budzetowych oraz
nie wystapily zobowiazania wymagalne, które lacznie z poniesionymi wydatkami
przekroczylyby plan wydatków.

8. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwalami budzetowymi i zarzadzeniami
Prezydenta Miasta Plocka jest zgodny z planem wykazanym w przedlozonych
sprawozdaniach oraz informacji.

9. Do informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2013 roku
dolaczono informacje z wykonania planu finansowego: Plockiej Galerii Sztuki,
Plockiego Osrodka Kultury i Sztuki, Ksiaznicy Plockiej im. Wl. Broniewskiego,
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocense, Plockiej Orkiestry Symfonicznej
im. W. Lutoslawskiego.
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10.Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedlozono takze informacje
o ksztaltowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Plocka, w tym
o przebiegu realizacji przedsiewziec, o których mowa wart. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.

"
Majac na wzgledzie powyzsze wydano opinie jak w sentencji uchwaly.
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