
Uchwala Nr 4100N ll3ll20l4
z dnia 10 wrzeSnia 2014 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka

o przebiegu wykonania budietu za I p6lrocze 2014- Leszczyny informacji

roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. I i 2, art- 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 puhdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.22012 r., poz.ll13 zp62n. zm.)

V Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwa I a

co nastgpuje:

s1.

Wydaje sig pozytywn4 - z uwagami zawartymi w uzasadnieniu - opinig

o przedlozonej pruez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny informacji

o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze2014 roku.

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

Zgodnie z art. 266 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6in. zm.) Burrnistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

przedlo?yl w dniu 29 sierpnia 2014 r. materiaty dotycz4ce wykonania budZetu, ksztahowania

sig wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsigwzigi wieloletnich

oraz przebiegu wykonania plan6w finansowych samorz4dowych instytucji kultury. W wyniku

przeprowadzonego, zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

badania informacji o przebiegu wykonania bud2etu za I polrocze 2014 roku Sklad Orzekajqcy

stwierdzil co nastgpuje:

I. Informacja z wykonania budzetu za I polrocze 2014 roku nie wykazuje rozbie2noSci

w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budzetowych,



okreSlonych w rozporzEdzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie

sprawozdawczo5ci budzetowej (Dz. U. 22014 r., poz. 119) oraz w rozporz4dzeniu Ministra

Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek sektora finans6w

publicznych w zakresie operacj i finansowych (Dz. U. Nr 43 , poz. 247 z p6in. zm.).

2.Przedstawiona informacja jest kompletna, gdyL obejmuje elementy wymienione w uchwale

organu stanowi4cego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania

bud2etu za pierwsze p6lrocze, podjgtej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych, tj.:

a) dane o przebiegu wykonania dochod6w i wydatkow za pierwsze p6lrocze 2014 roku,

w szczegolowoSci okreSlonej przez organ stanowi4cy, kt6re og6lem wyniosly odpowiednio po

stronie:

- dochod6w 63.246.916,36 zl, ti. 52,12o/o planu,

- wydatk6w 56.692.492,79 zl, ti' 44,9lyo planu;

b) informacjg o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsigwzigc, ujEtych zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach

publicznychw zalqczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c) informacjg o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce

-Leszczynach oraz Miejskiego Osrodka Kultury w Czerwionce - Leszczynach.

Sklad Orzekajqcy zwraca uwagg na niski poziom wykonania dochod6w maj4tkowych,

w tym w szczegolnoSci dochod6w ze sprzeduly maj4tku (plan na 30 czerwca 2014 r. -
4.330.000 zl, wykonanie 787.603,93 zl, tj. 18,19%) i przypomina,2e jest to istotny element

maj4cy wplyw na ksztaltowanie sig relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z przedlo1onej informacji opisowej wynika, 2e z zaplanowanych i oglaszanych w I p6lroczu

9 przetargow zaden nie zakoriczyl sig wylonieniem nabywcy, a do korica roku planowane jest

ogloszenie jeszcze 4 przetargow i rozstrzygnigcie ich mo2e ewentualnie wskazai na

koniecznoSc zweryfrkowania zaplanowanych z tego tytulu dochod6w. Sklad Otzekaj4cy

ocenia, Le wraz z ewentualn4 weryfikacj4 planowanych dochod6w konieczna jest r6wnieZ

analiza spelniania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych

i mo2liwo6ci zaciqgania przez gming zobowi4zari z tytulu kredyt6w, po?yczek i emisji

obligacj i komunalnych.



Wskazuje sig ponadto na wystgpowanie zobowiqzai wymagalnych w kwocie

138.474,87 zl i przypomina, ze nieterminowe regulowanie zobowi4zah moae stanowii

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych.

Bior4c pod

w sentencji.

uwagg dokonane ustalenia - przedlo2on4 informacjg zaopiniowano jak

PRZEWODNTCZ,4CA

V Skladu Orzekaj4cego

;lrr*rq, &"'arn
mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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