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sprawie: sprawozdania Burmistna Miasta Sanoka z wykonania budZetu miasta
za 2011 r.

Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
- przewodniczqcy
1. Piotr Swiqtek
2.Edyla Gawrofiska - czlonek
3. Tadeusz Subik - czlonek

rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Biri"mistrza lv'iiasia Sartoka z wykonania
budZetu Miasta - dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 5 iart. 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 zaopiniowa6 przedmiotowe sprawozdanie Burmistza Miasta Sanoka z
uwagE podanqw treSci uzasadnienia
UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2012 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
wplynqlo sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budZetu Miasta za 2011
rok.

Sklad orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonal oceny
przedmiotowego sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka w oparciu o przepisy art.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 sprawozdawczo6ci budZetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) i z dnia

4

marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek sektora finansow publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz.247).
Przedloaone sprawozdanie sklada sig z dwoch czqSci: tabelarycznej i opisowej.
Czq6c tabelary czna obejm uje:
o zestawienie dochodow wedlug dzialow, rozdzialow i paragrafow klasyfikacji
budzetowej (plan/wykonanie),
. zestawienie wydatkow wedlug dzialow, rozdzialow i paragrafow klasyfikacji
budzetowej (plan/wykonan ie),
. realizaqq planu pzychodow i rozchodow 2a2011 r',
. sprawozdanie z realizaqi dochodow i wydatkow zadan z zakresu administracji
rzqdowej zleconych gminie w 2010 r.,
. sprawozdanie z dzialalno6ci instytucji kultury i samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej,
o sprawozdanie z realizaqi dochodow wlasnych i wydatkow jednostek budZetowych
w 2011 r.
CzqSc opisowa zawiera szczegolowe omowienie wykonania dochodow i wydatkow
budzetowych, zadan z zakresu gospodarki pozabudZetowej, realizaqi planu
finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej.
Ponadto do sprawozdania dolqczono informacjg o stanie mienia komunalnego
sporzqdzonq na dzien 31 grudnia 2011 r.
UWAGA Tak sporzqdzone sprawozdanie nie w pelni odpowiada vvymogom art. 269 ust.
1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przywolanym przepisem
sprawozdanie z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego powinno
uwzglqdniac dochody i wydatki budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego w
szczegolowoSci okre6lonej jak w uchwale budzetowej. W przedlozonym sprawozdaniu w
czgsci dotyczqcej wydatkow budzetu nie wyodrqbniono natomiast grup vrydatkow
stosownie do art. 236 ustawy o finansach publicznych, ktore to grupy wydatkow
wyodrqbniono w treSci uchwaly NrYl27l11 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lutego 2011 r.
uchwala budZetowa na 2011 rok. RownoczeSnie w zakresie dochodow i wydatkow w
czgsci tabelarycznej sprawozdania nie dokonano podzialu na dochody i wydatki
bieZqce, co rowniez wynika z tre6ci uchwaly budzetowej na 2011rok.
przedlo2onego sprawozdania wynika, 2e budhet Miasta Sanoka wg stanu na 31
grudnia 2011 r. po stronie dochodow wynosil 114.996.990 zl, co jest zgodne ze
sprawozdaniem o dochodach budZetowych Rb-27s za lY kwartaly 2011 r. oraz z
uchwalami organow gminy w sprawach budZetowych, ktore wplyngty do RIO i zostaly
zbadane pzez Kolegium Regionaln S lzby Obrachunkou,ej w Rzeszowie.
Dochody budZetowe wykonano w kwocie 104.391.648,50 zl, co stanowi 90,77o/o planu.

Z

W

obja6nieniach Burmistrz odniost
dochod6w budzetu miasta.

sie do najistotniejszych odchylen

w

realizacji

Z

przedlozonego sprawozdania wynika, 2e budzet Miasta Sanoka wg stanu na 31
grudnia 2011 r. po stronie wydatkow wynosil 126.120.558,21 zl, co jest zgodne ze
sprawozdaniem o wydatkach budzetowych Rb-28s za lV kwartaly 2011 r. otaz z
uchwalami organow gminy w sprawach budZetowych, ktore wplyngty do RIO i zostaly
zbadane przez Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkou,ejw Rzeszowie.
Wydatki budZetowe wykonano w kwocie 107 .610.713,33 zl, co stanowi 85,32o/o planu.
Wydatki majqtkowe na plan 33.159.236,50 zl wykonano w kwocie 17.938.457,57 zl, co
stanowi 16,660/0 ogolu wydatkow.

Nie stwierdza siq przekroczenia zakresu upowaZnienia do dokonywania wydatkow w
d zi alach, r ozdzialach i pa rag rafach kl asyfi kacj i b ud2etowej.

przedloZonym sprawozdaniem miasto posiada zadlu2enie z tytulu
zaciqgnigtych kredytow i pozyczek dlugoterminourych w kwocie 32.356.924,72 zl oraz
zobowiqzania wymagalne w wysoko6ci 1.146.916,40 zl. PowyZsze dane sq zgodne ze
sprawozdaniem o stanie zobowiqzah wedlug tytulow dluznych oraz poreczeh i gwarancji
jednostki samorz4du terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grucinia 2011 r. W

Zgodnie

z

okresie objqtym sprawozdaniem jednostka nie udzielala gwarancji i porgczen.
Lqczna kwota dlugu Miasta Sanoka na 31 grudnia 2011 r. wyniosla 33.503.841,12 zl, co
stanowi 32,090 dochodow wykonanych.

lnformacje wykazane w zalqczniku dotyczqcym realizaqi przychodow i rozchodow
budzetowych za 2011 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 7.824.606,23 zl, co stanowi7,49o/o wykonanych dochodow.

z

przedlohonq informacjq oraz sprawozdaniem Rb-NDS dochody biezqce
wykonano w kwocie 93.724.134,04 zl, natomiast wydatki biezqce wykonano w kwocie
89.672.255,76 zl.

Zgodnie

Realizacja dochodow i wydatk6w zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych
zleconych gminie jest zgodna ze sprawozdaniem statystycznym Rb-50.

przedlozonym sprawozdaniu zawarto dane dotyczqce dochodow i wydatkow
wlasnych jednostek budZetowych w ktorych utworzono wydzielony rachunek dochodow,

W

ktore sq zgodne ze sprawozdaniem statystycznym Rb-34.

Bior4c pod uwagQ powyzsze ustalenia sklad orzekajqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Rzeszowie postanowil jak w sentencji. Nale2y zaznaczye, 2e
n i n iejsza opi n ia dotyczy jedyn ie oceny formal noprawnei s prawozdan ia.
Od uchwaty skladu orzekajqcego sluZy Burmistrzowi Miasta odwolanie do
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej opinii.
Otrzymujq:
fnl:Burmistrz Miasta Sanoka
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