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Skladu Orzekaj 4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Biatymstoku z dnia 19 lrwietnia 2019 r.

w sprawie rvyra2enia opinii o przedloZonym pmez Prerydenta Miasta
sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2018 rok.

T

Bialegostoku

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dniaT pa1dziemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 20t6 r., poz. 561 ze zrt.), oraz
Zarz4dzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bialymstoku w sprawie :uqizrraczenia sklad6w orzekajqcych i ich przewodnicz4cych
dzialaj4cych w siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach zamiejscowych w Lom|y
i Suwalkach,

Sklad Orzekaj4cy w osobach:
Przewodniczqcyz
Dariusz Renczyriski
Czlonkowie:
Pawel Galko
Agnieszka Gerasimiuk

uchwala co nastgpuje:

- Czlonek Kolegium RIO w

- Czlonek Kolegium RIO w
- Czlonek Kolegium RIO w

2fltg '0{" 2 3

opiniuje porytywnie

przedlo2one przez Prerydenta Miasta Bialegostoku sprawozdanie z rvykonania
budietu z:l2018 r.

UZASADNIENIE
Opinia pov,ryZsza zostala wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdari

z wykonania bud2etu za 2018 rok :

- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochod6w budzetowych;
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatk6w budZetowych;
- sprawozdaniaRb-NDs o nadwyZce/deficycie;
- sprawozdania Rb-ST o stanie Srodk6w na rachunkach bankowych jednostek samorzqdu

terytorialnego;
- sprawozdaniaRb-N o stanie nale2noSci;
- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi4zanwg tytul6w dluznych oraz gwarancji i porgczeri;
- sprawozdania Rb-UZ uzupelniaj4cego o stanie zobowiqzari wedlug tytul6w dluznych;
- sprawozdaria Rb-PDP z wykonania dochod6w podatkowych;
- sprawozdaf Rb-30S z wykonania plan6w finansowych samorz4dolyych zaklad6w

budZetowych;
- sprawozdania Rb-34S z wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku, o kt6rym mowa

w art. 223 ust.l ustawy o finansach publicznych,
oraz opisowego sprawozdania z wykonania budzetu sporz4dzonego przez Prezydenta, atakhe
informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018.

Wedlug przedlohonej sprawozdawczo5ci Miasto Bialystok nealizowalo w 2018 roku
dochody w kwocie og6lem 2 059 I 14 651,90 zl (98,4Yo planu po zmianach w wysokoilci2 092
693 737 zl), za{ wydatki w kwocie og6lem 2 180 687 048 zl (96,1%o planu po zmianach
w wysokoSci 2 270 022 481 zl). Z uwagi na nieco wylsze - w odniesieniu do zalozefr
planistycznych - wykonanie dochod6w niZ wydatk6w budzetolvych faktyczny wynik budzetu
zar*n$ sig deficytem w kwocie l2I 572 396,L0 zl przy planowanym deficycie w wysokoSci
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177 328 744 zl (w sprawozdaniu zawarto om6wienie realizacji poszczeg6lnych rodzaj6w
dochod6w i wydatk6w bud2etu). tr Ecznakwota zrealizowanych przychod6w wyniosla 256 468
996,42 zl (yian256 603 854 zl): zaci4gnigto kredyty dlugoterminowe na finansowanie deficytu
i rozchod6w tytulem splaty zobowiqzan dlu2nych na sumg 243 000 000 zl, pozostal4 wartoS6
przychod6w - 13 468 996,42 zl - stanowily wolne Srodki wynikajqce z rozliczef' kredyt6w
i poityczek oraz emisji papier6w wartoSciowych z lat ubieglych. Rozchody budzetu tytulem
splaty zobowi4zai dlumych zrealizowano zgodnie zprzyjgtymlimitem na sumg 79 275 109,88
zl.

Na koniec 2018 roku wystqpila nadwyzka operacyjna, tj. dodatnia roimica migdzy
dochodami biez4cymi a wydatkami biez4cymi, w kwocie 140 145 938,80 zl (plan 78 885 294
zl), co wskazuje, 2e gospodarkg finansow4 prowadzono z zachowaniem wymog6w z art.242
ustawy o finansach publicznych. Osi4gnigta wartoSd nadwyzki operacyjnej byla efektem
realizacji dochod6w biez4cych na poziomie I}I,2yo planu, przy wykonaniu wydatk6w
biezqcych w stosunku do planu na poziomie 97,5oh.

Stan dlugu publicznego Miasta Bialegostoku z tytulu zaci4gnigtych kredyt6:w otaz
wyemitowanych papier6w wartoSciowych na koniec 2018 roku wyni6sl 801 089 865,43 zl,
co stanowi 38,9yo w stosunku do nealizowanych dochod6w og6lem. Ponadto na koniec 2018
roku wyst4pily zaliczane do dlugu publicznego zobowi4zania wymagalne w kwocie 782,39 zl,
wynikaj4ce z nieoplaconej terminowo faktury i oplaty s4dowej przez jednostkg bud2etow4
miasta.

WartoSi zobowi1zah niewymagalnych na koniec 2018 roku wyniosla,
wedlug sprawozdania Rb-28S, l0l t25 722,42 zl, w tym kwotg 60 598 414,30 zl stanowily
zobowi1zartia z tyttilu wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownik6w
oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne (par. 401, 404, 411 klasyfikacji budZetowej
wydatk6w). Wedlug danych sprawozdawczychnie doszlo do przekroczeniaplan6w wydatk6w
budzetowych.
WartoS6 nale2noSci wymagalnych miasta na koniec 2018 roku, wedlug sprawozdania Rb-N,
zanl<ngla sig kwotq 176 331 016,94 zL. W stosunku do stanu na koniec roku 2017 (263 367
711,47 zl) wartoS6 tych naleznoSci zmalala o kwotg 87 036 694,53 zl (spadek naleznoSci
wymagalnych nast4pil przede wszystkim w grupie dluznik6w zaliczanych do przedsigbiorstw
niefinansowych - stan na koniec 2018 roku 53 050 284,30 zl, na koniec 2017 roku 126 587
849,06 z\; ponadto zmniejszeniu ulegly nale2noSci wymagalne od dluznik6w z grupy
gospodarstw domowych, do kt6rej nale?4 w szczeg6lnoSci osoby frzyczne, w tym osoby
frzyczne prowadz4ce dzialalno66 gospodarcz1 na wlasny rachunek zatrudniaj4ce do 9 os6b
wl4cznie - stan na koniec 2018 roku 1 18 982 094,34 zl, na koniec 2017 roku 13 1 398 702,68
zl).

Przewodnicz4c


