Uchwała Nr 194/p213/B/I/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Słupska informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku
Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 266
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Roman Fandrejewski

- przewodniczący

2.

Anna Patyk

- członek

3.

Katarzyna Renke

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupska za pierwsze
półrocze 2020 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 31 sierpnia 2020 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, wpłynęło do tutejszej Izby zarządzenie nr 724/BM/2020 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia treści informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2020 roku.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupska zawiera zestawienie dochodów
i wydatków, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z uwzględnieniem
stanu należności i zobowiązań.
Informacja składa się z z części tabelarycznej i części opisowej.
W części tabelarycznej – liczbowej, przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej, między innymi: realizację prognozowanych dochodów budżetowych (z podziałem na
dochody gminy – miasto Słupsk i dochody miasta na prawach powiatu), dochody budżetu w podziale
na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie planowanych wydatków (również w podziale na
wydatki gminy – miasto Słupsk i wydatki miasta na prawach powiatu), wykonanie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego, wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu
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terytorialnego, wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu oraz wykonanie przychodów
i rozchodów budżetu miasta.
W części objaśniającej – opisowej, omówiono realizację prognozowanych dochodów według
działów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody gminy – miasto Słupsk i dochody miasta
na prawach powiatu). Wykonanie planowanych wydatków przedstawiono natomiast według działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące, zadania zlecone, wydatki
majątkowe oraz dotacje.
Dodatkowo załączono sprawozdania z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do
podsektora samorządowego, tj. samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (w których przedstawiono między innymi stan
należności i zobowiązań) oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w której przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w okresie I półrocza 2020
roku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku samorządowe instytucje kultury nie posiadały zobowiązań
wymagalnych.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją oraz dokumentami
sprawozdawczymi będącymi w posiadaniu tutejszej Izby, stwierdza, że:
- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 642.385.621,31 zł zrealizowano w kwocie
344.227.128,41 zł, tj. w 53,6%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 584.472.452,31 zł zrealizowano w kwocie
317.185.668,95 zł, tj. w 54,3%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 57.913.169,00 zł zrealizowano w kwocie
27.041.459,46 zł, tj. w 46,7%,
- zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 678.458.489,31 zł zrealizowano w kwocie
334.511.658,62 zł, tj. w 49,3%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 571.516.536,31 zł zrealizowano w kwocie
300.670.687,81 zł, tj. w 52,6%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 106.941.953,00 zł zrealizowano w kwocie
33.840.970,81 zł, tj. w 31,6%,
- budżet miasta na koniec I półrocza 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9.715.469,79 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą
266.498.034,64 zł i w stosunku do planowanych dochodów stanowią 41,49%,
- stan udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2.511.472,51 zł,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 16.514.981,14 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Prezydenta Miasta Słupska informacja daje
obraz wykonania budżetu miasta w I półroczu 2020 r., przedstawione zaś dane pozwalają ustalić
poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej
i rodzajach zadań na dzień 30 czerwca 2020 r.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupska za pierwsze półrocze 2020 r.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Roman Fandrejewski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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