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Skladu Orzekrj4cego Rcgionalncj lzby Obrachunkowej w Cdarisku
z dnia 12 grudnin 2012r.

w sprawic opinii o projckcic uchwaty bud2etowej Miastn Gdyni na 2013 rok
oraz moLliwo5ci sfinansowania deficytu budtetu

Na podstarvic art, 13 pkt 3 w zwiqzku z art, 19 ust.2 ustawy z dnia
7 pa:|dziemika 1992r, o regionalnych izbach obrachunkowych (tc'kst .fednolity:
Dz. U. z 2012r., poz. 1 i 13) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009r,
o finansach publicznych (Dz, U, Nr 157, poz, 1240 z p62n. zm.) Sklad Orzekajqcy
Regionalnej Izby Obrachunkowei w Gdansku w osobach:

NR FHI(SIJ :UU4U5UJ4bZ>1>

l, ElZbicta Kuzyniak
2. Maigorzata Kopowicz
3, I-ucjan Dlugosz

^ przewodnicz4ca
- czlonek
- czionek

stwicrdza, co nastgpuje:

W dniu 15 listopada 2012r, wplynqlo do Rcgionalncj lz.by Obrachunkowcj
w Gdarisku pismo Prezydenta Miasta Gdyni z dnia l5 listopada 2012 roku, do
ktdrcgo doiqczono m.in. projekt uchwaly budzetowej Miasta Cdyni na 2013 rok
wraz. z uzasadnicniem i naterialarni infornracyjnymi.

Badajqc pro.jekt uchrvaly budzetowej Miasta Gdyni na 2013 rok, Sklad
Orzekaj4cy srwicrdzil, 2e zostai on opracowany zgodnie z wymogami okredlonymi
w art.212. arr..214. art. 222 ust. 1. art, 235 oraz art.236, arl.242 ust. 1 ustawy z dnia
27 sicrpnia 2009 r, o finansach publicznych,

Przcdlo2ony pro.iekt okresla budzet \,\ynoszqoy po stronic dochod6w
LI98.004.906 zl, rv tym doclrody bie2qce 1.058.290,058 zl. Wydatki zaplanowano
kwocic 1.279.718.165 zl, w tym wydatki bic24cc 1,010.361,837 zl. Planowany
deficyt w kwocic 81 ,71 3.259 zl postanowiono pokryd przychodami pochodzqcymi
z kredytu. po?yczki oraz wolnych $rodk6w, Projekt bud2etu zaklada przychody
w wysokoSci 108.113,259 zl,w tym z tytufu zaciqgniptych w 2013 roku krcdyu
i po2yczki w rvysokoSci 52.626.337 zl oraz, przychodow z wolnych Srodk6w
w kwocic 55,486,922 zl, Plarrownne przychody budzetu postanowione przcznaczy(,
na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowi4zari w kwocie 26.400.000 zl orv,
pokrycie planowancgo dcficyLu. Ze wzglqdu na te. /.c zgodnie z arl. 217 ust, 2
pkt 2 i6 ustar.ry z dnia 27 sicrpnia2009t. o finansach publicznych deficyr bud2etu
jcdnostki samorzqdu terytorialncgo mo2e byd pokryty. miqdzy innyrni,
przychodami pochodzqcymi z zaci4gnigrych krcdytow. po'Lyczek oraz wolnymi
$rodkarni Sktad Orzeka.iEcy stwicrdzil, 2c planowany spos6b pokrycia dcficytu jest
zgodny z prawern.

Projekt budzctu pod wzglqdem nerytorycznym obcjnruje moZliwe do
uryskania dochody rvlasne Miasta oraz wydatki na realizacjq obligatoryjnych
zadah wlasnych,jak tez zadafi z.lcconych. Zoslul r6wnicZ spclniony wyrn6g arL.242
ustawy o finansach publicznych. kt6ry obligu.ie do zaplanowania w bud2ecie
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t'vydatkow biezqcycir na poziomic nic.wyzszyrx ni2 pranowanc dochocJy biczqccpowigkszone o nadwy.kq budze[ow.l z rat'ubicg{ycrr'i wornc $rodki.w uzasadnieniu do bud2etu podano hrodidochoddw mozriwc do uzyskaniaoriv przcdstaw.iono zadania przowidzianc do rcalizaqii w 20i3r, zgodnie
;''HJ;?il'i.ili-HV,,l?;,Holln,"iasta *p**i. trybu pr*c nud p,oicr.tcn

Biorqc pod uwagq ca{o$i m0tcrial6w przedJozonych do zaopiniowania sk{adorzcl<airlcy stwierdzil,-zc projekt uchwaly drJzri"*r: zostat opracowany zgocrnie7' obowiqTu.iqcymi w Bnr 
"znkresic 

*r".*.rt zawartymi w wrw ustarvieo finansaclr pubricznych, a matcriary ,;.,ni-'io*.ryrr4., pozwar'i4 occniczarnierzenia prczydcnta w zakrcsic ro'arizacji zadan Miasta.sklad orzcl<ajqcy zwraca ,,***'. y;;;;"1" uchybienia, kr6re przcdpod.j gc i enr u c h wary b' dzetowe.i przez Ra dg Mi asti' nareLy us un qc :I' w rrcsci uchwa{y uucrzetowoj, ,go.ni.- , i". 212. ust. r pkt g ustawyo finansach pubricznych brak irr*"..ii I iyroto$ci odpisu na rzecz izbrolniczych,
2' wystgpujc rozbieznoic migdzy, plancm wycj'tk6w w <Jzialc 710Dzialalnosd usltrgowa. rozrJziai 7l 095 pozostala dziaialno$c.w zal.czniku 

'r 3 do proicktu u.t'**ry l.r- rI. tabcra 2) ujgfo kwotg680'000 zi dotucji nn r.oiiro..iq zadah.r"r"r"v",,. przazorganizac.je pozytkupublicznego, naromia.sr , dpl *yaortJ* 'iro+q".nik nr 2) wynika, zeporvinna ro byC kwota t SO.00O zf.

od ninic.jszcl uchwaty sru2y odwoianie do Koregium Regionarncj lzbyobrachunkowc.j w Gcraisku * cragu i4 crni no ,rnia,i.j dorgczcnia.


