
 



 



 



Wst p

Sprawozdanie roczne z wykonania bud etu Miasta Olsztyna za rok 2013, zgodnie z przepisami art. 267 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, podlega sporz dzeniu oraz przedstawieniu organowi
nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku nast puj cego po roku
bud etowym. Natomiast zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych szczegó owo sprawozdania nie
mo e by mniejsza ni wykazana w uchwale bud etowej, z uwzgl dnieniem zmian w planie wydatków
na realizacj programów wspó finansowanych z UE oraz stopnia zaawansowania programów wieloletnich.
Zgodnie z wymienionym art. 267 ustawy, sprawozdanie obejmuje równie wykaz jednostek bud etowych
(o wiatowych), które w roku 2013 gromadzi y dochody na wydzielonym rachunku zgodnie z uchwa
Nr XXX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 roku, okre laj c ponadto ród a dochodów oraz
ich przeznaczenie, a tak e sposób i tryb sporz dzania planów finansowych oraz ich zmian i zatwierdzania.
Dane sprawozdawcze zaprezentowane w za czonym sprawozdaniu rocznym z wykonania bud etu za rok
2013, wynikaj , zgodnie z wymogami ustawy o finansach, z zamkni rachunków bud etu Miasta Olsztyna
(organu i jednostek bud etowych), i s zgodne ze sprawozdaniami bud etowymi za rok 2013, które w terminie
okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej, zosta y przekazane
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Bud et Miasta Olsztyna na rok 2013 zosta uchwalony na sesji w dniu 13 grudnia 2012 roku, na której Rada
Miasta Olsztyna podj a uchwa Nr XXX/541/12. Uchwa podj t na tej samej sesji, zgodn w zakresie danych
dotycz cych roku 2013 by a uchwa a Nr XXX/540/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której
okre lany jest m. in. wynik bud etu i czna kwota d ugu.

Podstawowe wielko ci charakteryzuj ce bud et Miasta Olsztyna na dzie 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego
wykonanie na dzie 31 grudnia 2013 roku to:

1) dochody:
a) plan na 01.01.2013r. 1.025.141.818,00 z ,
b) plan na 31.12.2013r. 890.104.588,81 z ,
c) suma zmian 135.037.229,19 z ,
d) wykonanie na 31.12.2013r. 887.139.235,41 z ;

2) wydatki:
a) plan na 01.01.2013r. 1.049.343.304,00 z ,
b) plan na 31.12.2013r. 891.235.131,81 z ,
c) suma zmian 158.108.172,19 z ,
d) wykonanie na 31.12.2013r. 858.470.998,91 z ;

3) deficyt/nadwy ka bud etu:
a) plan na 01.01.2013r. (deficyt) 24.201.486,00 z ,
b) plan na 31.12.2013r. (deficyt) 1.130.543,00 z ,
c) suma zmian 23.070.943,00 z ,
d) wykonanie na 31.12.2013r. (nadwy ka) 28.668.236,50 z ;

4) przychody:
a) plan na 01.01.2013r. 46.419.608,00 z ,
b) plan na 31.12.2013r. 45.898.227,00 z ,
c) suma zmian 521.381,00 z ,

 



d) wykonanie na 31.12.2013r. 48.009.124,35 z ;
5) rozchody:

a) plan na 01.01.2013r. 22.218.122,00 z ,
b) plan na 31.12.2013r. 44.767.684,00 z ,
c) suma zmian 22.549.562,00 z ,
d) wykonanie na 31.12.2013r. 44.704.773,87 z .

Dane wymienione wy ej, a tak e ich uszczegó owienie, zosta y zaprezentowane na ko cu niniejszego wst pu
w tabeli przedstawiaj cej „Podstawowe wielko ci bud etu Miasta Olsztyna za 2013 rok” w uk adzie zbli onym
do uchwa y bud etowej.

Zmiany w bud ecie, jakie nast powa y w trakcie ca ego 2013 roku, dokonywane by y zgodnie z ustaw
o finansach publicznych, w trybie uchwa Rady Miasta oraz w trybie zarz dze podpisywanych przez
Prezydenta:

 uchwa y Rady Miasta zmieniaj ce uchwa bud etow na 2013 rok podejmowane by y na sesjach
w dniach: 30.01., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 31.07., 28.08., 25.09., 23.10., 27.11., 16.12.;

 zarz dzenia w sprawie zmian w bud ecie polegaj ce na dokonywaniu przeniesie zgodnie
z upowa nieniem ustawowym oraz wynikaj cym z uchwa y bud etowej, podpisywane by y w dniach:
10.01., 30.01., 08.02., 11.03., 10.04., 10.05., 24.05., 10.06., 10.07., 09.08., 09.09., 26.09., 10.10., 07.11,
17.12., 30.12.;

 zarz dzenia w sprawie zmian w bud ecie o kwoty przyznanych dotacji celowych podpisywane by y na
mocy upowa nienia ustawowego, w dniach: 08.02., 15.02., 29.03., 16.04., 25.04., 10.05., 31.05.,
10.06., 28.06., 05.07., 10.07., 16.07., 26.07., 06.08., 30.08., 18.09., 30.09., 10.10., 24.10., 06.11.,
29.11., 17.12.; plan dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rz dowej na 01.01.2013r. wynosi 57.655.415 z , a na 31.12.2013r. 63.113.106 z , natomiast plan
dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania w asne na 01.01.2013r. wynosi 10.137.696 z , a na
31.12.2013r. 15.996.549 z ;

 zarz dzenia w sprawie zmian w bud ecie zwi zane ze zwrotami dotacji, podpisywane by y na mocy
upowa nienia ustawowego, w dniach: 08.02., 15.02., 10.04., 10.06., 24.10.;

 zarz dzenia w sprawie zmian w bud ecie dotycz ce rozdysponowania rezerwy ogólnej podpisywane
by y na mocy upowa nienia ustawowego, w dniach: 11.03., 19.12.;

 zarz dzenia w sprawie zmian w bud ecie dotycz ce rozdysponowania rezerwy celowej na zarz dzanie
kryzysowe podpisywane by y na mocy upowa nienia ustawowego, w dniach: 24.07., 25.09.

Planowanie bud etowe, a tak e wykonywanie bud etu, od czasu wej cia w ycie ustawy o finansach
publicznych uchwalonej przez Sejm w sierpniu 2009 roku, podporz dkowane jest obowi zuj cemu od stycznia
2014 roku indywidualnemu dla ka dego samorz du podej ciu do zad u enia, którego limit wyznacza wielko
nadwy ki operacyjnej liczonej jako rednia nadwy ek z trzech lat poprzedzaj cych dany rok bud etowy.
Wielko c nadwy ki operacyjnej wyznaczaj dochody i wydatki bie ce.
Planowany na dzien 1 stycznia 2013 wynik bud etu bie cego mia wynosi 7,6 mln z , na 31 grudnia 2013
roku plan ten uleg znacznemu wzrostowi i stanowi kwot 25,2 mln z , natomiast wykonanie dochodów
i wydatków bie cych ukszta towa o wynik bud etu bie cego na kwot 50,9 mln z .

 



Innym z czynników wywieraj cych korzystny wp yw na bud ety lat nast pnych ma poziom zaci gni tych
w roku 2013 kredytów oraz poziom sp aty rat kredytów zaci gni tych w latach poprzednich: w 2013 roku
kredyty zosta y zaci gni te w ni szej ni zaplanowano wysoko ci, dokonano natomiast dodatkowej sp aty rat
kredytów zaci gni tych w latach ubieg ych.

Osi gni te w 2013 roku dochody stanowi ce 99,7% planu (wed ug stanu na dzie 31.12.), przy poniesionych
wydatkach stanowi cych 96,3% planu (na 31.12.) wp yn y na wynik bud etu w postaci nadwy ki bud etowej
(planowano deficyt), która po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania bud etu razem ze sprawozdaniem
finansowym Miasta Olsztyna za 2013 rok (sesja absolutoryjna w czerwca 2014 roku), b dzie podlega
przeksi gowaniom w ksi gach rachunkowych organu, i b dzie stanowi a wolne rodki.
Wolne rodki, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowi nadwy k rodków pieni nych
na rachunku bud etu, wynikaj c z rozlicze zaci gni tych w latach ubieg ych kredytów i po yczek oraz
wyemitowanych papierów warto ciowych. Z racji tego, e wolne rodki powstaj wskutek zaci ganego d ugu,
s u cego finansowaniu inwestycji, nie powinny by kierowane na finansowanie wydatków bud etowych,
ale co najwy ej na sp at  d ugu zaci gni tego w latach poprzednich.

Sprawozdanie z wykonania bud etu zawiera, odmiennie ni w latach poprzednich, dane sprawozdawcze
dotycz ce realizacji w roku 2013 wydatków na przedsi wzi cia bie ce i maj tkowe. Przedsi wzi cia podlegaj
wprawdzie prezentacji w wieloletniej prognozie finansowej, ale z racji tego, e w sprawozdaniu z wykonania
bud etu nale y przedstawi stopien zaanga owania wydatków na programy wieloletnie, w za cznikach Nr 2b
i 2c przedstawione zosta y dane sprawozdawcze mieszcz ce si równie w Za czniku Nr 2 przedstawiaj cym
dane dotycz ce wszystkich wydatków bud etowych poniesionych w 2013 roku.

 











 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 












































































































































































































































































































































































































































































