Uchwała Nr 4200/III/100/2019
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561
z późn. zm.) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala
co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną z zastrzeżeniem opinię o przedłożonym przez Prezydenta
Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Prezydenta Miasta Zabrze materiałów
dotyczących wykonania budżetu Miasta Zabrze i stwierdził, co następuje:
1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok ustalono,
że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach
statystycznych budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
109 z późn. zm.).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione
w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 z późn. zm.), tj.:
a) wykonane dochody i wydatki w szczegółowości jak w uchwale budżetowej, które
ogółem wynoszą odpowiednio:
- dochody 871.596.094,18 zł , tj. 94,98 % planu,
- wydatki 910.872.118,88 zł, tj. 94,82 % planu;
b) wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na realizację programów
finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych niepodlegających
zwrotowi;
c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych
ze środków, o których mowa w pkt b.
Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają
wykonanie budżetu w 2018 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika
m.in., że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.
Łączna kwota długu Miasta Zabrze na koniec roku 2018 wyniosła 534.999.936,04 zł, co
stanowi 61,38 % dochodów wykonanych w ubiegłym roku. Kwota zobowiązań
wymagalnych wyniosła 3.569.536,94 zł i zgodnie ze sprawozdaniem stanowi zobowiązania
wykazane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami z tytułu zaliczek na poczet
wspólnot mieszkaniowych. W związku z powyższą kwotą zobowiązań wymagalnych
stwierdzono przekroczenie planu wydatków o wydatki poniesione oraz zobowiązania
wymagalne w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70004 - „Różne jednostki
obsługi gospodarki mieszkaniowej”, § 4260 – „Zakup energii”, § 4270 – „Zakup usług
remontowych” , § 4300 – „Zakup usług pozostałych”.
Skład Orzekający zwraca uwagę na wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Plan
po zmianach zakładał dochody z powyższego tytułu w kwocie 50.339.900,00 zł, wykonanie
tych dochodów wyniosło natomiast 26.578.967,58 zł. Spowodowało to, że po uwzględnieniu
danych dotyczących wykonania budżetu 2018 roku (w tym dochodów i wydatków bieżących)
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uległa pogorszeniu, po
uwzględnieniu danych z wykonania budżetu roku 2018 r., o 0,91 dla roku 2020 i 2021 (wg
stanu na dzień wydania opinii). W sprawozdaniu z wykonania budżetu, jako przyczynę
powyższej różnicy pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami ze sprzedaży majątku,
wskazano fakt wstrzymania w okresie od maja do października ubiegłego roku sprzedaży
nieruchomości w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, co było spowodowane przyjęciem
przez Sejm ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Ze sprawozdania wynika, że dopiero po
wdrożeniu rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy możliwe było uruchomienie
postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości. W świetle powyższych wyjaśnień Skład
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Orzekający wyraża wątpliwości wobec zaniechania urealnienia planu dochodów z
powyższego tytułu w budżecie roku 2018 r.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że w 2018 r. wykorzystano ratę subwencji
otrzymanej na 2019 rok do sfinansowania wydatków roku 2018 r., co wynika z przedłożonego
sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego. Zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki
samorządu terytorialnego jest planem rocznym dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów tej jednostki, który jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok
budżetowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i
dotacje celowe z budżetu państwa. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, w skład subwencji ogólnej wchodzi część oświatowa,
która zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 34 ust.1 pkt 1 ww. ustawy minister właściwy do
spraw finansów publicznych przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego w dwunastu
ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty
wynagrodzeń. Środki pochodzące z subwencji wyraźnie mają określone przeznaczenie i nie
mogą być dowolnie, uznaniowo wykorzystane na wydatki w innym okresie.
Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak
w sentencji.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
III Składu Orzekającego
Elektronicznie podpisany
przez Teresa Jarczyk
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