
PROTOKÓŁ NR 7/15 

KOMISJI KULTURY 

Gdynia, 3 czerwca 2015 r. 

/wspólne posiedzenie z Komisjami Polityki Rodzinnej i Oświaty/ 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja  dokumentów finansowych związanych z realizacją budŜetu w roku 

2014. 

2. Zaopiniowanie sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

 

Ad 1. 

Kwestie związane z opinią nt. realizacji budŜetu 2014, (zgodnie z chronologią opisanych niŜej 

dokumentów), omówił Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki.  

- Omawiając sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu 2014, Skarbnik przedstawił wydatki i 

rozchody oraz dochody i przychody w zestawieniu z planem budŜetu przyjętym na rok 2014 

(poszczególne charakterystyki jak w załączniku).  

Pan Szałucki podkreślił, Ŝe zadłuŜenie Miasta usytuowało się mniej więcej w połowie  

dopuszczalnego ustawowo poziomu zadłuŜenia gmin.  

Wykonanie w zakresie tak dochodów, jak i wydatków, naleŜy uznać za satysfakcjonujące (w 

zakresie dochodów powyŜej 95 %, w zakresie wydatków powyŜej 92 %) – szczegółowe dane 

jak w zał.  

Przedstawione przez p. Szałuckiego dane w zakresie subwencji ogólnych, dotacji i środków 

unijnych, zgodne z treścią załącznika.  

Skarbnik poinfomował, Ŝe przedstawionym charakterystykom towarzyszyło przesuwanie 

środków budŜetowych na rok bieŜący, w związku z przesunięciami w czasie realizacji 

poszczególnych inwestycji.  

Sprawozdanie z wykonania budŜetu w roku 2014 zostało przedłoŜone Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, która - pod względem formalno – prawnym, a takŜe pod względem 

sprawozdawczości - uznała je za zgodne z obowiązującymi zasadami i stosownymi 

przepisami.  

Radni poinformowani zostali o treści erraty do sprawozdania.  

 



- Na sprawozdanie finansowe za rok 2014 – informował p. K. Szałucki – składa się bilans 

łączny dla całego Miasta, bilans jednostek i gospodarstw pomocniczych oraz bilans Urzędu 

Miasta Gdyni. W 2. pierwszych bilansach (Miasto i jednostki) nie ma danych dot. majątku o 

charakterze rzeczowym, natomiast w bilansie urzędu zawarte są aktywa i zobowiązania 

składające się na zasoby Miasta.  

PowyŜsze dokumenty były przedmiotem analizy zewnętrznych audytorów. Audyt zakończył 

się pomyślnym dla Miasta wynikiem.  

Szczegółowe dane jak w zał.  

 

- Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego – jak w zał.  

 

Ad 2. 

Wszystkie, omówione przez Skarbnika Miasta dokumenty (patrz pkt 1. niniejszego 

protokołu), zostały zaopiniowane przez Komisję Kultury, w głosowaniu, w następujący 

sposób: 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu za rok 2014 wraz z dokumentem RIO w 

Gdańsku zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 6 gł. za 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią i raportem uzupełniającym opinię 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za rok obrotowy 

od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 6 gł. za 

 

Informacj ę o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni zaopiniowano jednogłośnie 

pozytywnie: 6 gł. za 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Kultury 

Maja Wagner 

 

Na podstawie stenogramu opracowała: 

insp. Zofia Kostrzewska 



 

 


