
Uchwala Nr 4200 Nl63l20t7
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedloLonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
- Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2016 rok wraz
z informacjq o stanie mienia komunalnego

Na podstawie aft. 13 pkt 5 w zwiEzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 puldziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.

poz.56l) V Sklad Orzekaj4cyRegionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach u ch wa I a
co nastgpuje:

s1.

Wydaje sig porytl,rvnq opinig o przedlo2onym przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok wraz z informacjq
o stanie mienia komunalnego.

$2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

V Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedlo2onych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny material6w dotyczqcych wykonania budzetu gminy oraz informacji
o stanie mienia komunalnego i stwierdzil, co nastgpuje:

l. W zakresie przedlo2onego sprawozdania z wykonania budzetu za 2016 rok ustalono,
2e nie wykazuje ono rozbie2noSci w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach
statystycznych bud2etowych, okredlonych w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia
l6 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci budZelowej (Dz. U. 22016 r. poz. l0l5
z p62n. zm.).



2. Sprawozdanie z wykonania budzetu jest kompletne, gdy| obejmuje informacje wymienione
w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.

1870 z poLn. zm.), tj.:

a) rvykonane dochody i wydatki u, szczeg6lowo6ci jak w uchwale bud2etowej, kt6re
og6lem wynoszq odpowiednio:

- dochody 144.272.985,34 zl,tj. 99,96 yo planu,

- wydatki 137.075.082,23 zl,tj. 92,50 yo planu;

b) wykaz zmian w planie wydatk6w dokonanych w ci4gu roku na realizacjg program6w

finansowanych przy udziale Srodk6w unijnych i innych zagranicznych niepodlegajqcych

zwrotowi;

c) stopieri zaawansowania realizacji program6w wieloletnich, w tym wsp6lfinansowanych

ze Srodk6w, o kt6rych mowa w Pkt b.

3. PrzedloLona informacja o stanie mienia komunalnego, w ocenie Skladu Orzekaj4cego,

zawiera elementy wymienione w art. 267 ust.l pkt 3 ww. ustawy.

Sprawozdanie zawiera r6wniez inne dane liczbowe i informacje, kt6re przedstawiajq

wykonanie budzetu w 2016 roku pod wzglgdem finansowym i rzeczowym, z kt6rych wynika

1n.in., ze wymog okreSlony w art.242 ustawy o finansach publicznych zostal spelniony.

Na dziefi 3l grudnia 2016 r. stan zobowi4zart gminy wedlug tytul6w dluZnych wynosil

28.100.272,32 zl.

Biorqc pod uwagg dokonane ustalenia przedloZone sprawozdanie zaopiniowano jak

w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia.

PRZEWODNICZ.{CA

V Skladu Orzekaj4cego

Elektronicznie
podpisany przezAnna
El2bieta Baran


