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Uchwała Nr Si.190 .2014 
 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 w Warszawie Zespół w Siedlcach 
 z dnia 22 kwietnia 2014r. 
 
w sprawie opinii o  przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siedlce  sprawozdaniu z wykona-

nia budżetu  za 2013 rok. 
 

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o re-
gionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113  ze zm.) Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach, w osobach   
nw. członków Kolegium RIO: 

 
- Przewodnicząca Składu   - Jolanta Tomaszek 
- Członkowie Składu   - Teresa Wysokińska 

  - Kamil Krauschar, 
uchwala, co następuje: 
 
o p i n i u j e     negatywnie   sprawozdanie Prezydenta Miasta Siedlce z wykonania budżetu 
Miasta za 2013 rok w związku z przekroczeniem wskaźnika długu za 2013 rok. 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 31 marca 2014 r. doręczono   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warsza-

wie, Zespół w Siedlcach  Zarządzenie Nr 126/2014 Prezydenta Miasta Siedlce  z dnia 28 mar-
ca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta 
Siedlce za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych , dla których organem założycielskim jest miasto 
Siedlce za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce.  

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta podlegające zaopiniowaniu przez 
RIO opracowano w formie tabelaryczno – opisowej, przedstawiające  wykonanie budżetu  w 
pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w układzie odpowiadającym  uchwale budże-
towej na 2013 rok. Zawarte w nim dane liczbowe zarówno w części opisowej jak i tabela-
rycznej nie wykazują rozbieżności w stosunku do wielkości wykazanych w rocznych spra-
wozdaniach  budżetowych sporządzonych za 2013 rok i złożonych  do Zespołu RIO w Siedl-
cach, oraz uchwały Rady  Miasta w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wraz z uchwa-
łami i zarządzeniami dokonującymi zmian podejmowanymi w ciągu roku. 

Zamieszczone w opiniowanym sprawozdaniu dane wskazują, że budżet Miasta w 
2013 roku wykonano: 
- w zakresie dochodów w 74,92 %, plan 467.281.026,89 zł, wykonanie 350.098.945,15 zł, 
- w zakresie wydatków w 92,35%, plan 392.218.536,18 zł, wykonanie 362.223.407,87 zł. 
Dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 24.419.239,44 zł na planowane 106.963.539 zł tj  w 
22,83% planu. Na stronie 13 sprawozdania opisowego podano , iż odchylenia w wykonaniu 
dochodów wynikają głównie z wydłużonego czasu związanego ze sprzedażą majątku miasta , 
sytuacją makroekonomiczną Polski oraz sytuacją finansową podmiotów działających na tere-
nie miasta Siedlce i dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez Prezydenta Miasta 
Siedlce. Należy przy tym zaznaczyć , iż na niską realizację dochodów, szczególnie o charak-
terze majątkowym,  zwracał uwagę Skład Orzekający RIO w opinii z dnia 18 września 2013 
roku  o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku. Skład Orzekający za-
znaczył ,że jeżeli wpływy budżetowe w II półroczu ukształtują się na poziomie zbliżonym do 
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uzyskanych w I półroczu, to zadłużenie na koniec 2013 roku może osiągnąć , a nawet prze-
kroczyć określoną granicę 60  % wykonanych dochodów. Zalecono na bieżąco monitorować 
realizację budżetu i urealnić go w przypadku , gdyby okazało się, że wpływy budżetowe nie 
zostaną osiągnięte na założonym poziomie , co spowoduje niemożność zrealizowania wydat-
ków budżetowych i wzrost wskaźnika zadłużenia. Do końca 2013 roku poziom planowanych 
do osiągnięcia dochodów nie został zmniejszony. 
                   Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 43.947.810,44 zł, przy planie  
51.374.964,93 zł, tj. w 85,54%. Wydatki te stanowią 12,13 % wydatków ogółem zrealizowa-
nych przez Miasto Siedlce. Na stronach 307-314 opiniowanego sprawozdania przedstawiono 
wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 
318.275.597,43 zł, wydatki te stanowią 87,87 % wydatków ogółem zrealizowanych przez 
Miasto w 2013 roku. W przedstawionym materiale zarówno w części opisowej jak i tabela-
rycznej odniesiono się do wykonania tych wydatków. 
- realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone wyniosła 99,42%, plan 31.897.025,37 zł, 
wykonanie 31.621.176,01 zł.  

Na podstawie przedłożonego do zaopiniowania sprawozdania jak i sprawozdań 
budżetowych złożonych uprzednio do Zespołu RIO w Siedlcach, Skład Orzekający stwierdził, 
iż przy wykonywaniu wydatków bieżących na koniec roku budżetowego 2013 ,  zachowano 
relację wynikającą z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) , co należy ocenić pozytywnie. Dochody 
bieżące osiągnięto w wysokości 325.679.705,71 zł,  wydatki bieżące zrealizowano w wyso-
kości 318.275.597,43 zł. i w ten sposób wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 
7.404.108,28 zł. 

Roczna gospodarka budżetowa Miasta zamknęła się ujemnym wynikiem finanso-
wym (deficytem) w kwocie 12.124.462,72 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 
75.062.490,71 zł. Planowana do osiągnięcia nadwyżka budżetowa mała być w pełni przezna-
czona na spłatę  kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.  Zmiana wyniku  
budżetu nastąpiła wskutek wyższego tempa realizacji wydatków, których wskaźnik wykona-
nia (92,35%) ukształtował się aż o 17,43 pkt proc. powyżej wskaźnika osiągniętych docho-
dów (74,92 %). 
              Na stronie 20 i 23 opiniowanego sprawozdania wskazano poszczególne tytuły zreali-
zowanych  w 2013  roku przychodów budżetu oraz zrealizowanych rozchodów budżetu mia-
sta. I tak:  przychody osiągnęły ogólną kwotę 119.821.830,66 przy planie w wysokości 
71.136.017,00 zł. W kwocie zrealizowanych  przychodów mieści się m. in. kredyt krótkoter-
minowy w wysokości 48.687.703,66 zł, co poświadcza  także  sprawozdanie R b  - Z ( o sta-
nie zobowiązań wg tytułów dłużnych) za  2013 rok  . Powyższe świadczy o tym , iż kredyt 
krótkoterminowy nie został spłacony do końca 2013 roku. Należy przy tym wskazać , iż Rada 
Miasta Siedlce uchwałą budżetową Nr XXVI/512/2012 z dn. 28.12.2012 r. i następnie jej 
zmianą z dnia 30.08.2013 r. upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i poży-
czek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
110.000.000,00 zł i w takiej wysokości ustaliła limit. Skład Orzekający wskazuje , że zgodnie 
z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zaciągnięte kre-
dyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. podlegają 
spłacie w tym samym roku , w którym zostały zaciągnięte .  

W 2013 roku wykonano rozchody w wysokości 89.709.240,35 zł na planowane w 
kwocie 146.177.205,71 zł . Na stronie 20 przedłożonego materiału wyszczególniono tytuły 
zrealizowanych rozchodów. 
                 Z przedłożonego sprawozdania jak  i sprawozdania Rb-28S (o wydatkach) za 2013 
rok wynika, że na dzień  31.12.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, nie stwier-
dzono także   przekroczenia wykonania planowanych wydatków. Na dzień 31.12.2013 roku 
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wystąpiły zobowiązania niewymagalne obciążające budżet 2014 roku na  łączną kwotę 
27.984.302,70 zł, do czego nawiązano  na stronie 16 sprawozdania z wykonania budżetu Mia-
sta.   
            Zgodnie z informacją zawartą na stronie 16 przedstawionego sprawozdania jak i 
sprawozdania Rb-Z (o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, stan zadłużenia  Miasta Siedlce   z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w 
formie forfaitingu wynosi 269.207.473,10 zł. Zadłużenie  to ,  po uwzględnieniu wyłączeń ( 
31.756.650,00 zł) , w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środka-
mi, o  których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , stanowi  67,82 % 
osiągniętych dochodów 2013 roku . Narusza to w istotny sposób limit zadłużenia  obowiązu-
jący w tym okresie  do wysokości 60 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem , zgod-
nie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 )  i stanowi  istotne naruszenie art. 170 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych . Obciążenia roczne budżetu 
Miasta w 2013 roku również przekroczyły dopuszczalny limit ( 15 %) wynikający z art. 169 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych. Przekroczenie to spowodowane  było podjęciem przez Radę Miasta uchwały w związku 
z restrukturyzacją  długu Miasta Siedlce . Przekroczenie 15  % wskaźnika spłaty długu w 
2013 roku w celu urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej , przy jednoczesnym zacho-
waniu w latach 2014 – 2042 wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Kolegium RIO  uznało  za 
nieistotne naruszenie prawa tj. art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych, który obowiązywał do końca 2013 roku.  

Należy ponadto zaznaczyć iż na podstawie sprawozdania Rb-Z o którym mowa 
wyżej, ustalono, że Miasto Siedlce obciążone jest zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu 
udzielonych poręczeń w łącznej kwocie 76.608.542,72 zł. 

Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu Miasta na dzień 31.12.2013 
rok wg opiniowanego sprawozdania jak i sprawozdania Rb – 27 S  wynoszą 16.066.965,30 zł. 
W przedstawionym materiale odniesiono się do ww. należności i do podjętych czynności ma-
jących na celu ich wyegzekwowanie. 

Komplet materiałów sprawozdawczych przedstawia także : wykaz  wydatków na 
zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  dochodów gromadzonych 
na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finanso-
wanych, dotacji udzielonych z budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich , w tym także na projekty związane z 
programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , 
informacji na temat udzielonych ulg i umorzeń. 

W komplecie materiałów znajdują się także  sprawozdania  z wykonania planów 
finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 
założycielskim jest Miasto Siedlce. . Dołączono także informację o stanie mienia Miasta Sie-
dlce na dzień 31.12.2013 r. W świetle obecnego stanu prawnego dokumenty te nie podlegają  
opiniowaniu przez RIO 

 
Po dokonanej analizie Skład Orzekający  uznał, iż przedmiotowe sprawozdanie  

może być w pełni wykorzystane przez Radę Miasta w celu dokonania merytorycznej oceny 
wykonania budżetu i podjęciu właściwej decyzji w sprawie absolutorium dla Prezydenta Mia-
sta. 
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W świetle powyższego wydano opinię jak w sentencji uchwały odnosząc się do 
strony formalno prawnej przedłożonego sprawozdania.  

  
   Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
   
        

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego 

 
Jolanta Tomaszek 
Członek Kolegium 


