
Uchwala Nr 4200N 16312015

z dnia 8 kwietnia20lS roku
V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedlo2onym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
- Leszczyny sprawozdaniu z wykonania bud2etu za 2014 rok wraz
z informacj4 o stanie mienia kornunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 paldziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz.tJ.22012 r. poz.
1ll3 z p62n.zm.) V Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala conastgpuje:

s1.
Wydaje sig pozytywnq z uwag1 opinig o przedlolonym przez Burmistrza Gminy

i Miasta Czerwionka - Leszczyny sprawozdaniu z wykonania bud2etu za 2014 rok wraz
z informacjE o stanie mienia komunalnego.

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

V Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedlohonego przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny, Zaruqdzeniem Nr 130/15 z dnia 27 marca 2015 r., sprawozdania
z wykonania budzetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za rok 2014 oraz
Zarzqdzeniem Nr l09ll5 informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdzil, co nastgpuje:

l. Przedlo2one sprawozdanie zwykonania budzetu za2014 rok nie wykazuje rozbieznoSci
w stosunku do danych zawartych w bud2etowych sprawozdaniach statystycznych okreSlonych
w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci
budZetowej (Dz. U. 22014 r. poz. I 19).

2. Sprawozdanie z wykonania bud2etu za2014 rok jest kompletne, gdy2 obejmuje informacje
wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poLn. zm.), tj.:

a) wykonane dochody i wydatki w szczegolowoSci okre5lonej w uchwale budzetowej, kt6re
wyniosly og6lem:



- dochody 126.247.262,19 zl, tj. 100,50 Yoplantt,
- wydatki 123.279.805,20 zl, tj. 96,08 o/o planu,

b) dokonane w ci4gu roku zmiany w planie wydatk6w na realizacjg program6w
finansowanych przy udziale Srodk6w unijnych i innych zagranicznych nie podlegaj4cych
zwrotowi,

c) stopi eri zaawanso w ania r ealizacj i pro gram6w wi el o I etni ch.

Sprawozdanie zawiera r6wnie2 inne dane liczbowe i informacje, kt6re obrazujq wykonanie
budzetu w 2014 roku pod wzglgdem finansowym irueczowym.

Sklad Orzekajqcy stwierdza, 2e spelniony zostal wym6g wynikaj4cy z art. 242 ust. 2
ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane dochody bielEce s4 wyZsze niZ poniesione
wydatki bieilqce (dochody bielqce wykonano w kwocie 112.839.651,74 zl a wydatki bieaEce
w kwocie 104.363.636,63 zl).

Wynik budzetu za20l4 rok to nadwy2ka w wysokoSci2.967.456,99 zl.

Na koniec 2014 r. Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny posiadala zobowiqzania wg
tytul6w dluznych w kwocie 31.542.836,12 zl, na kt6rq skladaly sig kwoty wynikaj4ce z:
- wyemitowanych obligacji komunalnych - 26.500.00 zl
- zaciq,gnigtych kredyt6w - 4.076.198,79 zl
- zaci4gnigtych po2yczek- 830.493,69 zl
- zobowi1zari wymagalnych - 136.143,64 zl.

Sklad Orzekajqcy zwraca uwagg na wystgpowanie zobowiEzah wymagalnych.
Z przedloZonej informacji z wykonania budzetu wynika,2e na kwotg 136.143,64 zl skladaja,
sig przede wszystkim zobowiqzania wymagalne zakladu budzetowego - 124.475,04 zl
a pozostalq czgSi stanowi4 zobowiqzania wymagalne jednostek bud2etowych - I 1.688,60 zl.
Sklad Orzekajqcy wskazuje, 2e nale|y podj4i dzia\aria, maj4ce na celu eliminowanie sl,tuacji
prowadz4cych do powstawania zobowiqzari wymagalnych. Przypomina sig, 2e w opinii
z wykonania budzetu za 2013 r. Sklad Orzekajqcy zwracal r6wnie2 uwagg na wystgpowanie
takich zobowiqzart.

3. Przedlohona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Czerwionka
- Leszczyny, w ocenie Skladu Orzekajqcego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1

pkt 3 ww. ustawy.
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Od niniejszej uchwaly
Regionalnej Izby Obrachunkowej

przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
w Katowicacfl, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.


