
Uchwala Nr 4200N 113212015

z dnia 22 wrzeSnia 2015 roku
V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedlo2onej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka -
Leszczyny informacji o przebiegu wykonania bud2etu za I prilrocze 2015
roku

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. I ustawy z dnia
7 puldziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2012 r.
poz. lll3 z p62n. zm.) V Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala conastgpuje:

$1.

Wydaje sig porytywn4 opinig o przedlolonej przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budzetu zal polrocze 2015 roku.

s2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

Zgodnie zart. 266 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
przedloLyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach materialy dotycz4ce wykonania
budzetu, ksztaltowania sig wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsiEwziE6
wieloletnich oraz przebiegu wykonania plan6w finansowych samorz4dowych instytucji
kultury.

W wyniku przeprowadzonego badania przedlohonych dokument6w - V Sklad
Orzekaj4cy stwierdzil, co nastgpuj e:

l. Informacja zwykonania bud2etu za I polrocze 2015 roku nie wykazuje rozbie2noSci
w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budZetowych,
okreSlonych w rozporzEdzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z po2n. zm.) oraz w rozporzqdzeniu
Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek sektora finans6w
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.22014 t. poz. 1773).





2. Przedslawione informacje s4 kompletne, gdyZ obejmuj4 elementy wymienione w uchwale
organu stanowi4cego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania
budzetu za pierwsze p6lrocze, podjgtej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, tj:

a) dane o przebiegu wykonania dochod6w i wydatk6w za pierwsze pohocze 2015
roku, kt6re og6lem wyniosly odpowiednio po stronie:
- dochod6w 60.250.602,77 zl,tj. 53,34 %o plant,
- wydatk6w 54.320.571,69 zl, tj. 45,65 o/o planu;

b) informacjg o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji
przedsigwzigi, ujEtych zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
w zalqczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

c) informacjg o przebiegu wykonania plan6w finansowych gminnych instytucji kultury.

Bior4c pod uwagE dokonane ustalenia - przedloZone materialy zaopiniowano jak
w sentencji.
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Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




