
Uchwala Nr 4100N 167 12012
z dnia 3 wrzes nia 2012 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onej przez Burmistua Gminy i Miasta Czer-wionka -
Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budZetu za I p6lrocze 2012
roku.

Na podstawie art. 13 pk1 4, art. 19 ust. I i 2, art.20 ust. I ustawy z dnraT puldziemika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. 22001r. Nr 55, poz.577 zryin.
zm.) V Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala  conas tEpu je :

s1.

Wydaje sig pozytywnq opinig o przedlohonej przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 roku.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z-afi.266 ust. 1 ustalvy zdrua 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze nn.) w dniu 29 sierpnia 2012 t do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach urptynEty materialy dotycz4ce wykonania bud2rctu,

ksztaltowania siE wieloletniej prognozy finansowej irealizacji przedsiEwzig6 wieloletnich

oraz przebiegu wykonania plan6w finansowych jednostek, dla kt6rych gmina jest organem

z.aloirycielskim. W wyniku przeprowadzonego badania informacji o przebiegu wykonania

bud:Zetu za I ptrocz.e 2012 roku - zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkolvych - V Sklad Orzekajqcy stwierdzil, co nastqpuje:

1. Informacja zryykonania budZetu za I p6lrocze 2012 roku nie wykazuje rozbie2noSci

w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych bud2etowych,

okreSlonych w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 3lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczoSci budZetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz w rozporz4dznniu Ministra



Finans6w zdnra 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek sektora finans6w
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz.247).

2. Przedstawiona informacja jest kompletna, gdylobejmuje elementy wymienione w uchwale

organu stanowi4cego w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budirctu za

pierwsze p6lrocze, podjgtej na podstawie art.266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

a) dane o przebiegu wykonania dochod6w i wydatk 6w za. pierwsze p6hocze 2012 roktr,

w szczeg6lowoSci okreSlonej p\zpzorgan stanowiqcy, kt6re ogolem wyniosly odpowiednio po

stronie:

- dochod6w 5 1 .93 1 . 1 40 ,93 zl tj. 47 ,670 planu,

- wydatk6w 48.986.771,35 zl,tj.4l,27 % planu;

b) informacjE o ksztahowaniu siQ wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsigwzig6, ujgtych zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych w zalqcznku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

;

Bior4c pod uwagq dokonane ustalenia - przedlo?nn4 informacjq

w sentencji.

PRZEWODNTCz'4CA

V Skladu Orzekajqcego

(firrt^- &r,a^,
mgrAnna Baran

Od niniejszej uchwaly przystuguje odwolanie do petnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

jak


