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Uchwala Nr PI.179.2012
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie wydania opinii o przedlozonych przez Prezydenta Miasta Plocka
sprawozdaniach z wykonania budzetu za 2011 rok.

~

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z
pózno zm.) Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w
Plocku:

Przewodniczacy
Czlonkowie:

- Ewa Dziarnowska
- Agnieszka Malkowska
- RomamlIgnasiak

uchwala, co nastepuje:
§ 1

W wyniku analizy przedlozonych przez Prezydenta Miasta sprawozdan z wykonania budzetu
za 2011 rok wydaje opinie pozytywna..

§2

Od uchwaly sluzy odwolanie do !<olegiumRegionalnej 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 2011 rok, przedlozone w
dniu 30 marca 2012 r. ustalil, co nastepuje:

1. Uchwalony przez Rade Miejska budzet, po uwzglednieniu zmian w ciagu roku
przewidywal realizacje dochodów ogólem w wysokosci 637.600.918,66 zl. Dochody
wykonano w kwocie 610.404.145,42 zl, co stanowi 95,73 % planu, z tego:

. dochody biezace zrealizowane zostaly w kwocie 596.824.927,73zl na plan
609.757.270,34zl tj. w 97,87%,

. dochody majatkowe zrealizowane zostaly w kwocie 13.579.217,69zl na plan
27.843.648,32zl tj. w 48,76%.
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Na niskie wykonania dochodów majatkowych miedzy innymi miala wplyw realizacja
dwóch projektów wspólfinansowanych z udzialem srodków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego pn:
-"Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Plocku.
Budowa Odcinka IV" (zaplanowane w kwocie 12.000.000,00zl nie wykonane),
-"Plocka Platforma Teleinformatyczna e-Urzad" (zaplanowane w kwocie
4.483.750,00zl a wykonane w kwocie 2.474.502,00zl).
W sprawozdaniu opisowym omówiono przyczyny odchylen wykonania dochodów
majatkowych w stosunku do planu.

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 308.717.291,25 zl, co stanowi
50,57 % 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 dochodówepodatkowych wyniosly 6.256.205,53 zl i stanowily
2,02 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

4. Stan zaleglosci na 31.12.2011r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósl
ogólem 25.863.468,33 zl, tj. 4,23 % wykonanych dochodów ogólem, natomiast nadplaty
wynosza 204.845,16 zl, tj. 0,03% wykonanych dochodów ogólem.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie naleznosci oraz wybranych aktywów
finansowych stwierdzono, iz .na dzien 31.12.2011r. kwota naleznosci wymagalnych
wynosila25.462.889,24zl, z tegoz tytuludostawtowarówi uslug- 429.830,63zl.

6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytulów dluznych oraz
gwarancji i poreczen ustalono, ze na dzien 31.12.2011 r. Miasto posiadalo zadluzenie w
wysokosci 352.174.492,25zl w tym z tytulu:
- kredytów i pozyczek oJOaZemisji obligacji komunalnych w kwocie 352.166.167,82zl,
- zobowiazan wymagalnych w kwocie 8.324,43zl
które stanowi 57,69 % wykonanych dochodów ogólem.
W sprawozdaniu opisowym odniesiono sie do zobowiazan wymagalnych.
Sklad Orzekajacy zauwaza, iz wskaznik zadluzenia Miasta Plocka nie przekracza
wprawdzie limitu zadluzenia (60%) wynikajacego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póznozm.) w zwiazku z
art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzajace ustawe o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póznozm.) ale jest bliski dozwolonej

. granicyzadluzeniai wymagaciaglegomonitorowania.

7. Uchwalony przez Rade budzet, po uwzglednieniu zmian w ciagu roku przewidywal
realizacje wydatków w wysokosci 690.893.595,37 zl. Wydatki zrealizowano w kwocie
659.338.586,75 zl, co stanowi 95,43% planu, z tego:

wydatki biezace zrealizowane zostaly w kwocie 586.384.243,23zl na plan
603.523.643,81zl tj. w 97,16%,

. wydatki majatkowe zrealizowane zostaly w kwocie 72.954.343,52zl na plan
87.369.951,56zl tj. w 83,50%.
W sprawozdaniu opisowym omówiono przyczyny odchylen wykonania
wydatków majatkowych w stosunku do planu.

W w/w wydatkach zrealizowano wydatki niewygasajace w kwocie 5.853.337,78zl.
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Rok sprawozdawczy budzetowy zamknal sie deficytem budzetowym w wysokosci
48.934.441,33 zl na planowany deficyt w kwocie 53.292.676,71zl.

9. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budzetowych posiadajacych wydzielone
rachunki dochodów.

8.

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 2011 rok dolaczono równiez
informacje o stanie mienia jednostki samorzadu terytorialnego.

Majac na wzgledzie powyzsze wydano opinie jak w sentencji uchwaly.
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