REGIONALNA IZBA OBRACHUNKÓW A
w Szczecinie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE

75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
tel. (0-94) 341-12-08. ?ax (0-94) 341-04-87

Uchwała Nr XV/Ó3/Z/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 7 kwietnia 2008 roku
w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko
Pomorskie z wykonania budżetu za 2007 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 2001 r.,
Nr 55, poz.577 z późn.zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w osobach:
Bogusław Staszewski
Helena Rokowska
Roman Kołuda
uchwala, co następuje:

- przewodniczący
- członek
- członek

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z wykonania
budżetu za 2007 rok - opiniuje się pozytywnie.

Uzasadnienie
Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie Zarządzeniem Nr 23/2008 z dnia
14 marca 2008 roku przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok, które
wraz z częścią opisową wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej dnia 18
marca 2008 roku.
Przedłożone sprawozdanie odpowiada wymogom art.199 ust. l ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005.249.2104 z późn. zm.)
gdyż zostało sporządzone w szczegółowości odpowiadającej uchwale budżetowej
i zawiera informacje dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków
oraz przychody i rozchody budżetowe z wyodrębnieniem kwot związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan budżetowy jest zgodny z uchwałami zmieniającymi budżet podjętymi do dnia
31 grudnia 2007 roku. Wykonanie budżetu jest zgodne ze sprawozdaniami
statystycznymi, które od strony formalnej i merytorycznej nie budzą uwag i są ze

sobą wzajemnie powiązane.
Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 40.724.215,55,- zł, co stanowi
102,6% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 40.050,141,36,- zł,
czyli 95,6% planu, w tym wydatki majątkowe w 94,9%, a wydatki bieżące w
95,77%. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 674.074,19,- zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
W realizacji planowanych wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.
W części opisowej i załącznikach zaprezentowano realizację dochodów według
poszczególnych źródeł. Wydatki przedstawiono według szczegółowej klasyfikacji
i w układzie rodzajowym omawiając ich przeznaczenie z wyodrębnieniem na
wydatki bieżące i majątkowe. Omówiono wykorzystanie dotacji oraz realizacje
inwestycji. Informacja roczna zawiera ponadto rozliczenie limitów wynagrodzeń,
wyniki finansowe jednostek organizacyjnych oraz wykorzystanie środków
przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową.
Według danych statystycznych dług Miasta i Gminy na koniec roku budżetowego
2007 wynosi 11.954.803,39,- zł, co stanowi 29,4% jej dochodów, natomiast łączne
obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu wynosi 4.143.985,71,- zł, co stanowi
10,2% jej dochodu.
Powyższe wskaźniki nie naruszają dyspozycji art.169 i art.170 ustawy o finansach
publicznych.
Wobec braku uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok
- postanowiono jak w sentencji.
Na podstawie art.20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od
uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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