
UCHWAŁA NR XXXII/684/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.1)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdynia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2012 rok. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, 
poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Miasta podlega sprawozdanie finansowe, o którym mowa 
w § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2010 r. Nr 128, 
poz.861) oraz sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające informacje, o których mowa w art. art. 
267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.z 2009 r. Nr 
157, poz.1240 z późn. zmianami.

Prezydent  przedłożył Radzie Miasta sprawozdanie wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta 
w ustawowym terminie, to jest do 31 maja 2013 roku. 

Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności przedłożonego przez Prezydenta 
Miasta sprawozdania, który stwierdził, że przedłożone przez Prezydenta sprawozdanie przedstawia 
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta Gdyni 
na 31.12.2012 r., zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta  „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 
2012 rok”, sprawozdania miejskich jednostek kultury, sprawozdania SPZOZ oraz informację o stanie 
mienia  Miasta Gdyni za 2012 rok” 30 marca 2013 roku. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, nie wnosząc żadnych uwag 
do jego treści. 

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań oraz wyrażonych o nich opinii  
wnioskuje o zatwierdzenie:

„ Sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdynia za 2012 rok”  składającego się  z: 

- bilansu z wykonania budżetu, na 31.12.2012 r. wykazującego sumę aktywów i pasywów 
w wysokości: 115.804.686,54 zł i deficyt budżetu za 2012 rok w wysokości 59.379178,39 zł, 

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonego na 31.12.2012  r, który po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się kwotą 3.590.627.006,89 zł, 

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych  zakładów budżetowych  za rok obrotowy od 
01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zysk netto w wysokości 139.207.850,65zł, 

- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych 
i zakładów budżetowych wykazującego stan funduszu na 31.12.2012 roku kwotę 3.404.483.458,35 zł 
wraz ze ”Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdynia za 2012 rok". 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Borski
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