
Uchwała nr XXXII/  /13 
Rady Miasta Gdyni 

z 26 czerwca 2013 roku 
 

 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium za rok 2012.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: (Dz. U. 
Nr 157/09, poz. 1240, Dz.U. z 2010, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 
238, poz.  1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, 
poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz.U. z 2012 r., poz. 1456, poz.1530, poz.1548), po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Miasta Gdyni za rok 2012, sprawozdaniem finansowym Miasta Gdyni za 
rok obrotowy 01.01.2012 – 31.12.2012, opinią biegłego rewidenta z dnia 9 maja 2013 r. z badania sprawozdania 
finansowego Miasta Gdyni za rok obrotowy 01.01.2012 – 31.12.2012, sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni, opinią regionalnej izby obrachunkowej (Uchwała nr 
056/p212/R/IV/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r.) w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 
rok 2012, informacją o stanie mienia Miasta Gdyni na 31.12.2012 r., stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Gdyni w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium za 2012 r., Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 1 1 1    

 
Rada Miasta Gdyni postanawia udzielić Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium                  
za rok 2012. 
 
 

§ 2 2 2 2    

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Wykonanie budŜetu Miasta Gdyni za rok 2012 charakteryzowało się następującymi 
wielkościami: 

− finalny plan dochodów Miasta osiągnął wartość: 1.182.839.982 zł, zaś finalny plan 
wydatków Miasta kwotę: 1.271.187.488 zł. Wielkości te uzupełniły: plan przychodów z 
tytułu kredytu w wysokości: 90.000.000zł oraz plan rozchodów z tytułu obsługi 
zobowiązań kredytowych w wysokości: 61.500.000 zł; 

− dochody wykonano w kwocie: 1.140.886.022 zł, co pozwoliło osiągnąć 96,45%  
skuteczność wykonania przyjętego planu; 

− wydatki wykonano w kwocie: 1.200.265.201 zł, co pozwoliło osiągnąć   94,42% 
skuteczność wykonania przyjętego planu; 

− zaplanowane przychody i rozchody  budŜetowe wykonano w 100%;. 
− w kwocie dochodów ogółem: dochody bieŜące to 985.224.321 zł (86,4% strony 

dochodowej budŜetu),  zaś dochody majątkowe to 155.661.702 zł (13,6% strony 
dochodowej budŜetu). W 2012r. plan dochodów bieŜących wykonano w  98,8%, a 
dochodów majątkowych w 83,7%; 

− w części wydatkowej budŜetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieŜące(983.960.401 
zł), stanowiąc 82,0% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe (216.304.800 zł) 
osiągnęły poziom 18,0% tej kategorii budŜetowej. Plan wydatków bieŜących wykonano w 
95,5%, zaś plan wydatków majątkowych w 89,7%. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 15 kwietnia 2013r. (uchwała nr 056/p212/R/IV/13) 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2012 rok. 
 
Sprawozdanie finansowe Miasta Gdyni za rok obrotowy 01.01.2012 – 31.12.2012 a 
obejmujące: bilans z wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 
dzień 31.12.2012r., łączny bilans jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych 
sporządzony na dzień 31.12.2012r., łączny rachunek zysków i strat jednostek budŜetowcy i 
zakładów budŜetowych sporządzony na 31.12.2012r. oraz zestawienie zmian funduszu 
sporządzone na 31.12.2012r., zostało ocenione pozytywnie w opinii niezaleŜnego biegłego 
rewidenta z dnia 9 maja 2013r. (biegły rewident: Teresa Stańska z Biura Audytu i 
Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.) po wykonaniu wymaganego zakresu badania. 
 
Równocześnie Rada Miasta Gdyni została poinformowana o stanie mienia Miasta Gdyni na 
dzień 31.12.2012r., zaś Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdyni przedstawiła swoje 
stanowisko w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium za 2012 rok, po 
zapoznaniu się z opiniami wszystkich Komisji Rady Miasta w przedmiocie uchwały. 

 

 


