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Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
- przewodniczqcy
1. Piotr
2. Edyta Gawrofiska - czlonek
3. Tadeusz Subik - czlonek

Swiqtek

rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania
budZetu Miasta - dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy zdniaT
pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22001 r. Nr 55,
poz.577 z po2n. zm.)

po

postanawia
pozytywnie zaopiniowad przedmiotowe sprawozdanie Burmistza Miasta Sanoka z
uwagE podanqw tre6ci uzasadnienia
UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2011 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
wplynglo sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budzetu Miasta za 2010
rok.

Sklad orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonal oceny
przedmiotowego sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka w oparciu o przepisy arl.267
ust. 3 w zwiqzku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.) oraz sprawozdania
budZetowe sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 3
lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103) i z dnia

4

marca 2010 r. w sprawie sprawozdafi jednostek sektora finansow publicznych w
zakresie operacjifinansowych (Dz. U. Nr 43, poz.247).
Przedlolone sprawozdanie sklada siq z czqSci tabelarycznej i opisowej. Czq6c
tabelaryczna obejmuje:

.

zestawienie dochodow wedlug dzialow, rozdzialow
bud2etowej (plan/wykonanie),

i

paragrafow klasyfikacji

i

paragrafow klasyfikacji

.

zestawienie wydatkow wedlug dzialow, rozdzialow

.
.

budzetowej (plan/wykonanie),
rcalizaqq planu pzychodow i rozchodow za 2010 r.,
sprawozdanie z realizaqi dochodow i wydatkow zadan
rzqdowej zleconych gminie w 2010 r.,

.
.
.

sprawozdanie

z

dzialalno6ci instytucji kultury

i

z zakresu administracji

samodzielnego publicznego

zaklad u opieki zdrowotnej,
sprawozdanie z realizaqi przychod6w i wydatkow zakladu budzetowego,

sprawozdanie z realizaqi dochodow wlasnych i wydatkow jednostek budzetowych
w 2010 r.,
Czq6c opisowa zawiera w swej treSci szczegolowe omowienie wykonania dochodow i
wydatkow bud2etowych, zadan z zakresu gospodarki pozabudzetowej, realizacji planu
finansowego instytucji kulturv i samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej
oraz infornracjq o stanie mienia komunalnego sporzqdzon4 na dzien 31 grudnia 2010 r.

UWAGA Tak sporzqdzone sprawozdanie nie w pelni odpowiada wymogom art. 269 pkt
3 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do jego brzmienia sprawozdanie z
wykonania budzetu powinno uwzglgdniac stopien zaawansowania realizacji programow
wieloletnich, rozumiany w szczegolnoSci jako wysoko6c nakladow poniesionych na
realizacje programu w odniesieniu do planu ze wskazaniem 2rodd finansowania,
wielko66 nakladow koniecznych do poniesienia w celu zakonczenia realizaqi programu
oraz zakres prac wykonanych w okresie objqtym sprawozdaniem.

Ponadto sklad orzekajqcy sygnalizuje, ze w zalqczniku dotyczqcym dochodow i
wydatkow budzetowych w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej nie
dokonano podziatu dochodow na bieZqce i majqtkowe.

Z

pzedlo2onego sprawozdania wynika, 2e budhet Miasta Sanoka wg stanu na 31
grudnia 2010 r. po stronie dochodow wynosil 101.549.581 zl, co jest zgodne ze
sprawozdaniem o dochodach budzetowych Rb-27s za lY kwartaty 2010 r. oraz z
uchwatami organ6w gminy w sprawach budzetovvych, kt6re wplynqty do RIO i zostaly
zbadane pzez Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkouej w Rzeszowie.
Dochody budZetowe wykonano w kwocie 89.859.506 ,52 zl, co stanowi 88,48% planu.

Z

przedlo2onego sprawozdania wynika, 2e bud2et Miasta Sanoka wg stanu na 31
grudnia 2010 r. po stronie wydatkow wynosit 108.108.363,45 zl, co jest zgodne ze
sprawozdaniem o wydatkach budzetowych Rb-28s za lV kwartaly 2010 r. oraz z
uchwatami organow gminy w sprawach budZetowych, ktore wplyngly do RIO i zostaly
zbadane pzez Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkouejw Rzeszowie.
Wydatki budzetowe wykonano w kwocie 95.218.413,18 zl, co stanowi 88,07o/o planu.
Sklad orzekajqcy sygnalizuje rozbiezno6c pomiqdzy czgsciq opisowq zlozonego przez
Burmistrza sprawozdania w zakresie wydatkow, a sprawozdaniem statystycznym Rb28s oraz czq6ciq tabelaryczna sprawozdania. \N rozdzide 90002 oraz 90003 w czg6ci
opisowej planowane wydatki ogolem wynoszA 2.052.987 zl oraz 2.357.O29 zl, gdy ze
sprawozdania statystycznego oraz czgSci tabelarycznej wynikajq kwoty: 2.052.626 zl
oraz 2.357.390 zl. Ponadto w rozdziale 90003 kwota wydatkow wykonanych ogolem
stanowi 2.221.138,30 zl, gdy ze sprawozdania statystycznego oraz czg6ci tabelarycznej
sprawozdania wynika kwota 2.221.499,21 zl.

Nie stwierdza siq przekroczenia zakresu upowaznienia do dokonywania wydatkow w
dzialach, r ozdzialach i pa rag rafach klasyfi kacj i budzetowej.

z

przecitozorrym sprawozdaniern rrriasio pclsiada zadiuZenie z iytuiu
zaciqgnigtych kredytow i polyczek dlugoterminowych w kwocie 29.669.972,72 zl oraz
zobowiqzania wymagalne w wysokoSci 37.523,38 zl. Powyzsze dane sq zgodne ze
sprawozdaniem o stanie zobowiqzan wedlug tytulow dluznych oraz porgczeri i gwarancji
jednostki samorzqdu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. W
okresie objqtym sprawozdaniem jednostka nie udzielala gwarancji i porgczen.
Lqczna kwota dlugu Miasta Sanoka na 31 grudnia 2010 r. wyniosla 29.707 .496,10 zl, co
stanowi 33, 05% dochodow wykonanych.

Zgodrrie

lnformacje wykazane w zalqczniku dotyczqcym realizacji przychodow i rozchodow
budzetowych za 2010 rok odpowiadajq danym wykazanym w sprawozdaniu o
nadwyzce/deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego Rb-NDS. W okresie objqtym
sprawozdaniem jednostka splacila raty kredytow i pozyczek dlugoterminowych wraz z
odsetkami w kwocie 6.680.945 ,92 zl, co stanowi 7 ,43o/o wykonanych dochodow.
Realizacja dochodow i wydatkow zadan z zakresu administracji rzqdowq oraz innych
zleconych gminie jest zgodna ze sprawozdaniem statystycznym Rb-50.

przedlozonym sprawozdaniu zawarto dane dotyczqce dochodow i wydatkow
wlasnych jednostek budzetowych, ktore sq zgodne ze sprawozdaniem statystycznym

W

Rb-34.

Ujgte

w przedlo2onym

sprawozdaniu zestawienie przychodow

i wydatkow

zakladu

budzetowego jest zgodne z danymi wynikajqcymi ze sprawozdania Rb-30. Sklad
orzekajqcy sygnalizuj w tym miejscu, 2e w uchwalonym na 2010 r ok budzecie nie

wyodrqbniono planu przychod6w i wydatkow zakladu budzetowego, ktory powinien
zostac stosownie do brzmienia art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) w zwiqku z art. 121 ust. 5 ustarary z
dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawq o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 12a1) qqty w uchwalonym budzecie.

Biorqc pod uwage povtry2sze ustalenia sklad orzekajqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Rzeszowie postanowil jak w sentencji. Nale2y zaznaczy6,, 2e
n i n iejsza opi n ia dotyczy jedyn ie oceny forma I nop rawnej s p rawozdan ia.
Od uchwaly skladu orzekajqcego sluzy Burmistrzowi Miasta odwolanie do
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej opinii.
Otrzymujq:
1. Burmistrz Miasta Sanoka
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