
Uchwala Nr 4100ilV /92/2009

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budzetu za I p6lrocze
2009 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 7 puldziemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. u. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.)
IVSklad Otzekaiqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a co
nastgpuje:

s1.

- Wydaje siE pozytywnq opinig o przedloaonej przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budzetu zaI p6lrocze 2009 roku.

s2.
Uchwala wchodzi w zyrcie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

IV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal oceny
informacji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przebregu wykonania
budZetu za I p6lrocze 2009 roku.

Do wydania opinii wykorzystano takle dane liczbowe zawarte: w sprawozdaniach
z wykonania planu dochod6w budzetowych, planu wydatk6w budzetowy"h, o nadwyzce
jednostki samorzqdu terytorialnego, o stanie zobowiqzan, o stanie naleznoSci, w p6lrocznym
sprawozdaniu z wykonania dochod6w podatkowych, a takae w sprawozdaniach:- Ftb- 2722,
Rb-30, Rb-33, Rb-34 i Rb-50. W ocenie Skladu Orzekajqcego spelniajq one wymogi
formalno-prawne okreslone w obowiq,zui Qcych przepisach prawa.

Zgodnie z uchwal4 budzetowq Nr XXX3 17108 z dnia 19 grudnia 2008 roku dochody
zaplanowano w wysokoSci 87.653.861 zl, wydatki w wysokoSci 95.133.244 zl, przychody
w kwocie 1 4. 1 00.000 zl i rozchody w kwoc ie 6.620.617 zl..

Budzet po zmianach wykazany w sprawozdariach budzetowych zamyka sig po
stronie:

- dochod6w
- wydatk6w

kwot4
kwotq

92.184.941 zl,
98.786.193 zl.



WielkoSci te znajduj4 odzwierciedlenie w informacji opisowej, przedlo2onej przez
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oruz w uchwalach i zarzqdzeniach
zmieniajqcych budZet w ci4gu I p6lrocza br.

Za I p6hocze wykonanie budzetu przedstawia siE nastppuj 4co :
- dochody 4L.107 .251 zl, tj. 45,24 o/o p\anu,
- wydatki 40.724.820 zl,tj. 41,22o/o p\anu.

W strukturze osi4gniqtych dochod6w dochody wlasne stanowi4 59,20yo, subwencja
og6lna 29,l2yo i dotacje celowe ll,680 (dochody bie?qce stanowi4 95,4I%o a dochody
maj4tkowe 4,59Yo).

WSr6d dochod6w wlasnych najistotniejsze pozycje to: udzialy w podatkach
stanowi4cy doch6d budzetu paristwa i podatek od nieruchomoSci.

W strukturze poniesionych wydatkow 97,81Yo stanowi4 wydatki bie2qce a 2,19o/o wydatki
maj4tkowe.
Ze sprawozdania o stanie zobowiqzafwynika, 2elqczna kwota zobowiqzanjednostki na dzieft
30 czerwca 2009 roku wynosi 32.413.717 zl, co stanowi 35,l6yo planowanych dochod6w
Gminy w 2009 roku. W ramach w/w zobowiqzan wystEpuj4 zobowi4zania wymagalne
zakladu budZetowego w kwocie 332.943 zl. Sklad Orzekajqcy zwyaca uwagg, aby
w przyszloSci eliminowai sytuacje prowadzqce do powstawania zobowiqzafwymagalnych.

Plan finansowy zadah z zakresu administracji rzqdowej onz innych zadan zleconych
j ednostce samorz4du terytorialnego ustawami wykonany zostal nastgpuj 4co :

- dochody
- wydatki

Plan
8.565.421z l
8 .565.421z l

Wykonanie
3.119.838 zl
3.606.207 zl

%
43,43
42,r0

Wynik budzetu osi4gnigty w I p6lroczu2009 roku jest dodatni i wynosi 982.431 zt.

Sklad Orzekajqcy zwraca uwagQ na niekorzystn4 strukturE wykonania budzetu w I p6lroczu
2009 roku przejawiajqc4siE zrealizowaniem wy2szych wydatk6w bie24cych(39.835.455 zl)
aniZeli wykonane dochody bieZqce (39.792.946 zt).

Biorqc pod uwagE pov,ryLsze ustalenia IV Sktad Orzekajqcy oruekajakna wstEpie.

Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi Gminy i
skladu Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
jej dorgczenia.
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IV Skladu Orzekaj4cego
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Miasta przysluguje odwolanie do pelnego
w Katowicach, w terminie 14 dni od daty


