
II Sktradu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedro'0nym przez Burmistrza Gminy
Leszcryny sprawozdaniu z wykonania budietu
z informacj4 o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie 
- art. 13 pkt 5 w zwiqzku z art. rg ust. 2 ustawy z dnia7 puadziemika 1992:"-\t-q 

-regionalnych izbach obrachunkolvych (tj. Dz. rJ. z 2001r. Nr 55,poz'577 zp62n' zm.) II Sklad oruekajqcy Regionalnej rzuy ciutucnu*owel w Katowicachuchwa la  conas tgpu je :

$1.
Wydaje siq pozytywnq opinig o przedloaonym przez Burmistrza Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny sprawozdaniu zwykonania Uuazetu za 2010 rok wraz z informacjqo stanie mienia komunalnego.

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :
II Sklad orzekajqcy Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy

formalno-prawnej i merytorycznej przediozonych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny material6w dotyczEcych 

-wykonania 
budzetu gminy i stwierdzil, co

nastgpuje:

W zakresie sprawozdania z wykonania budzetuza2}l} rok ustalono, Ze:
l. Przedlo2one sprawozdattra budzetowe: z wykonania planu dochod6w bud2etowych,
z' wykonania planu wydatk6w budzetowych, o nadwyzceldeficycie jednostki samorz4du
terytorialnego, o stanie zobowiryaft, o stanie naleznosci, ; wykonania dochod6w
podatkowych, a takze sprawozdania: Rb-2722, Rb-30s, Rb-34, nu-jo i Rb-sr spetniajq
wymogi formalno-prawne okre6lone w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia j f"t g"
2010 r. w sprawie sprawozdawc zosci budzeiowej (nr. u. z 20 | 0 r. Nr 20, poz. 1 03).

Uchwala Nr 4100ilI/61/20I1

z dnia 29 kwietnia2lll roku

i Miasta Czerwionka-
za 2010 rok wraz

2. Pod wzglgdem merytorycznym
danych liczbowych wykazanych w
i w czESci opisowej.

Ponadto Sklad orzekaj4cy stwierdza, 2e przedlozone sprawozdame z wykonania budzetu
tp91Tu dyspozycjE zawartq w art. 269 ustawy z dnii 27 sierpnia zoog r. o finansachpublicznych(Dz.U.Nr l57,poz.1240zp6An.zm.),t j.uwzglEdniawszczeg6lnosci:

nie stwierdzono nieprawidlowoSci oraz rozbie2noSci
poszczeg6lnych sprawozdaniach statystycznych jak



- dochody i wydatki w szczeg6rowosci okreslonej jak w uchwale budzetowej,- zmiany w planie wydatk6w na rea.lizacjg program6w finansowan ych zudzialem srodk6w,o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt2 i:, ollonui. * i*"i" roku budzetowego,- stopieri zaawansow ania realizacji program6w wieloletnich.

ij.f#*Ti""#',lilr,ffiill*T#;:;;!,;ir^uchwaronv zostatw dniu 8 stycznia 2010 roku

ilillti, ,^fl}:*^' 
w wvsokosci e3.732.6r7,87 zt a wydatki w wysokosci

;Y.rH:* ,ff:?^ffi,Xli:T*il \rilTo"uiiS? f"n"o v zostatv zmniejszone do kwoty

Rearizacja budzetu za 2010 rokprzedstawia sig nastEpuj4co:- dochody og6lem: 90.5gr.70r,r.7 zr, tj. gg',lii pt^u, (w tym: dochody bie,qce86.967.30r,742r, tj.gs,gyo wykonanych ao"r,oao* og6lem i ao"iooy majqtkowe3.724.399,43 zl, tj. 4,1 o/o dochod6w 
"gOf".l- 

-^'" -
- wydatki og6lem: 9r.736.926,96 zr," tj.--:fi,gN planu (w tym: wydatki bie.qce87'561'435,7 zr, tj.gs,4oh *r\o1*y.h *i",tuw og6lem i wydatki maiqtkowe4.17 5 .49 1,26 zl, tj. 4,6 yo wydatk6w ogOlemi. 

---^'"

Yt,]W'#:f"::Tffi#:tth 
dochod6w, dochodv wlasne stanowi4 60,svo,subwencja og6rna

wynik budzetu osiqgniEty w 2010 roku jest ujemny i wynosi r.r45.225,79 zr.
Stan zobowiqzan gmin{ 

-y"dlug ,yr"16y druznych, zgodnie ze sprawo zdaniem Rb_Z nakoniec 2010 roku *ynori lg.gtl.-2si,.9i,7 zr,co stanowi ii,gnwykonanych dochod6w.
4' Plan finansowy zadafi z zak<resu ulT]Tltr".ji rzqdowej oraz iwrych zadafr zleconychustawami gminie w wysokosci 8.827.03017 

"r"*yt.i"*y 
zostal po stronie orrzymanychdotacji jak r6wniez po stronie wydatk6w w 95,75%o.

5' Przedlozona informacja o stanie mienia_ komunalnego Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w ocenie skladu orzekaiqcego nie budzi zastrzezen.

Biorqc pod
w sentencji.

uwagg dokonane ustalenia - przedlozone sprawozdanie zaopiniowano jak

CY

I

od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu KolegiumRegionalnej rzby obrachunkowej w Katowicach, w tei-inie 14 dni od,daty jej dorgczenia.


