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z dnia 7 kwietnia 2009 roku

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej ILzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii rt przedlo2onym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczy'ny sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2008 rok.

Na podstauie art. 13 pkt 5 w ztviagJat z art. 19 ust. 2 ustawy z drna
7 pu2dziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (tj. Dz. TJ. z 200I r. Nr 55,
poz.577 zp6in. zm,) tV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwa la  conas ' iEpu je :

$1.

Wydaje sig porytywn4 opinig o przedNohonym przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczlmy sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2008 rok.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie :

IV Sklad Onekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedloZonych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszcz5ny material6w dotycz4cych wykonania budzetu gminy i stwierdzil, co
nastgpuje:

' 
W zakresie sprawozdania z wykonania budZetu 2a2008 rok ustalono,2e:

l. Pmedlohone sprirwozdanta statystyczne: z wykonania planu dochod6w budZetowych,
z wykonania planu 

"irydatk6w 
budzetowych, o nadwyzce jednostki samorz4du terytorialnego,

o stanie zobowi4Tari, o stanie nale2noSci, z wykonania dochod6w podatkowych, a takhe
sprawozdania: Rb-2'tZZ, Rb-30, Rb-33, Rb-34, Rb-50 i Rb- ST spelniaj4 wymogi formalno-
prawne okreSlone w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dtia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
sprawozdawczo5ci budzetowej (Dz. U. 22006 r. Nr 1 ll,poz.78l zp62n. nn.).



Z. Pod wzglgdem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidlowo5ci oraz tozbieznoSci

danych liczbowych wykazanych w poszczeg6lnych sprawozdaniach statystycznych jak

i w sprawozdaniu opisowym.

Ponadto Sklad Or::ekaj4cy stwierdza, 2e przedlo2one sprawozdanie opisowe z wykonania

budzetu spelnia dyspozycjg art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnra 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. | . 22005 r. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) co do swojej szczeg6lowoSci.

3. Budzet Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uchwalony zostal w dniu 19 grudnia2007

roku UchwalqRad;r Miejskiej Nr XVII/169/07.

Dochody zaplanowano w wysokosci 81.1 17.1,19 z\ awydatki w wysokoSci 83.992.699 z\.

W wyniku zmian wprowadzonych w ci4gu roku dochody zostaly zwiEkszone do kwoty

83.660.398 zl arylatki do kwoty 86.788.227 zl.
Realizacja budzetu 2a2008 rok przedstawia sig nastgpuj4co:

- dochody o136lem: 86.467.015 zl, ti. 103,350 planu, (w tym: dochody biehqce
76.931.567 zl, tj. 88,97yo dochod6w og6lem i dochody majqtkowe 9.535.448 zl'
tj. l l,03Yo clochod6w og6lem),

- wydatki op;6lem: 82.667.617 zl, tj. 95,25 % planu (w tym: wydatki bieitqce

74.666.992 zl, g. 90,32 % wydatk6w og6lem i wydatki majqtkowe 8.000.625 zl,

ti. 9,68Yo wydatk6w og6lem).

W strukturze osi4p,niEtych dochod6w, dochody wlasne stanowi4 67,02yo, subwencja og6lna
21,40 %;o i dotacjecelowe 11,58 o .

Wynik budZetu osirgnigty w 2008 roku jest dodatni i wynosi 3.799399 il.. ,'

Stan zobowiryan gminy wedhrg tytul6w dluZnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na

koniec 2008 roku.ilryftosi 33.I#1ff€ at, co stanowi 38,38 9--6 wykonanycir dochod6w. Sklad

Orzekajqcy z\Mraoa uwagp m w,ye,tfupqmd,e reborviqpad wpgdnych w kwocie 330.686 zl.

W przyszlo$oi nek*y podjqf daia&*ih, p'rowadzqpe do elimimwania sytuacji powoduj4cych
powstawani e zobotviqzan wymagahr eh

4. Plan finansovry zadari z zakcesu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych

ustawami gminie vr wysokoSci7.560.999 zl wykonany zostal po stronie otrzymanych dotacji
jak r6wnie2 po stronie wydatk6w w 96,19 oh.

Otrzymane dotacje stanowi4 72,6lyo wszystkich dotacji oruz8,4l % dochod6w og6lem.

Bior4c pod
w sentencji.

uwagQ dokonane ustalenia - przedlo1one sprawozdania zaopiniowano jak
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Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej lzby Ctbrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia.


