
UCHWAŁA Nr 173/V/2007 
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  

z dnia 21 grudnia 2007r. 
 

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Gdyni na 2008 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami i 
prognozą długu 
 
 Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 
października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 
55, poz. 577 z późn. zm.) skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w osobach:  
 
1) Tadeusz Jeżowski  - przewodniczący 
2) Henryk Ledóchowski  - członek 
3) Alicja Śrubkowska  - członek 
 
• stwierdza, co następuje: 
 
  W dniu 15 listopada 2007r. wpłynęło do tutejszej Izby pismo Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 15 listopada 2007 r. przedkładające projekt budżetu miasta 
Gdyni. W załączonym do pisma projekcie budżetu Prezydent przesłał projekt 
uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia 
komunalnego i prognozę długu. 
 Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 184 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 
XXXIV/832/2005 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2005r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

Dochody budżetu ustalono w kwocie 873.131.299 zł, wydatki w kwocie 
1.037.040.026 zł, przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 198.000.000 
zł, z innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w wysokości 9.682.019 zł 
oraz pożyczki z budżetu państwa w kwocie 40.366.228 zł, na pokrycie 
planowanego deficytu w wysokości 163.908.727 zł oraz planowane rozchody w 
wysokości 84.139.520 zł. Skład orzekający, na podstawie przewidywanego 
wykonania budżetu roku 2007, wyliczył, że na koniec 2007 r.  „wolne środki” 
wyniosą 37.508.364 zł.  

Zawartość merytoryczna projektu uchwały budżetowej wykazała, że 
zaplanowane zostały wszystkie źródła dochodów możliwe do uzyskania, a 
planowane wydatki przewidują realizację zadań własnych, obligatoryjnych, jak 
również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Skład orzekający 
zwraca uwagę na następujące nieprawidłowości stwierdzone w projekcie uchwały 
budżetowej: 

1. w paragrafie 2 ust. 2 lit c projektu uchwały budżetowej błędnie nazwano 
planowany rozchód „spłata pożyczki z WFOŚ na prefinansowanie budowy 

 



 

Trasy Kwiatkowskiego”. Jak wynika z planowanych przychodów w tej 
samej kwocie planowany jest przychód z „pożyczki z budżetu państwa na 
prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego”. Wynika z tego, że 
planowana jest pożyczka z budżetu państwa, 

2. w paragrafie 13 projektu uchwały budżetowej ustalono dochody z tytułu 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację 
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Ze względu na jawność gospodarki budżetowej oraz 
konieczności zaplanowania w budżecie wydatków na realizację zadań 
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy ustalić w tym 
paragrafie projektu uchwały ustalić również wydatki na ten cel. Jak wynika 
z załącznika nr 2 do projektu uchwały budżetowej zaplanowano wydatki na 
omawiany cel, 

3. w załączniku nr 2 dotyczącym planowanych wydatków w rozdziale 75412 
„Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano wydatek na remont budynku 
OSP. Jeżeli budynek ten jest własnością gminy, to wydatek ten winien być 
sklasyfikowany w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami”, 

4. wyjaśnienia wymaga zaplanowany w załączniku nr 2 do projektu uchwały 
wydatek ogółem w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne w wysokości 68.000 zł, podczas gdy w objaśnieniach 
(str.141) przedstawiono wydatek ogółem w tym rozdziale wynosi 67.000 zł, 

 W objaśnieniach do budżetu podano podstawy kalkulowania dochodów 
budżetowych. W zakresie wydatków ogólnie omówiono zadania bieżące i 
inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku. Przedstawiono stan 
zadłużenia miasta pokazując wszystkie ciążące zobowiązania. Omówiono również 
plany jednostek organizacyjnych miasta.  
 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni zawiera dane 
wymagane w art. 180 ustawy o finansach publicznych. Daje ona obraz majątku 
miasta, określa jego prawa majątkowe, przedstawia planowane dochody z tytułu 
posiadania mienia komunalnego, jak również zamierzenia w zakresie obrotu 
mieniem miasta. 
 Dołączona do projektu budżetu prognoza długu została opracowana zgodnie 
z wykonanym i planowanym zadłużeniem miasta. Prognoza długu przewiduje 
zadłużenie miasta na koniec roku 2008 w 35,21 % w stosunku do planowanych 
dochodów na 2008 rok oraz spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych 
kredytów, pożyczek i wykupu obligacji do 2015 roku.  
 Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
 
 

 


