
Uchwata Nr 4t00tlV/gg/200g
z dnia 4 wrze5nia 200g roku

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opirrii o przedlo2onej
Lestzczyny informacji
roku.

att' 13 pkt 4, *t. 
lg _i 20 ustawy z dnia 7 paidziernika lgg2 roku

:bti"h$gvrryctr Qt. Dz. V. z ZOO1 r. Nr 55-, poz.577 zp6in. zm.)Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach uch w a I a

$1.
wydaje siE pozyfywn4 opiniq o .przedlolonej przez Burmistrza Gminy i Miastaczerwionka-Leszcryny informacji o przebiegu *yton;iu"bodz"tu zarp6hocze 200g roku.

$2.
Uchwala wchodzi w irycie z.dniern podjgcia.

Uzasadnienie :

IV Sklad Crrzekajqcy Regionatnej rzby obrachunkowej w Katowicach dokonal ocenyinformacji Burmir;trza cmi"y I Mi*tu czerwionk 
"-r"r"iti;t;";#iegu wykonaniabudzetu zalp6boctze 200g roku.

Do wydania opinii rzvykorzystano tak2e dane liczbowe zawarte: w sprawozdaniachz wykonania planu dochod6w budzetowych, planu wydatk6w budzetowych, o nadwyzcejednostki samorz4clu terytgrialnego, o stanie zoio*iqui,o stanie naleznosci, w p6lrocznymsprawozdaniu z wykonania dochod6w podatkowych a takke w sprawozdaniach: Rb-2722,Rb-30' Rb-33' Rtr-34 i Rb-50. W ocenie sktadu orzekaj4cego spelniaj4 one wymogiformalno-prawne o kreilone w obowi4Tui *cych prr"piru"h prawa.

Zgodue z uchwalq.buclzetowq Nr XvIVI 69/07 z dnia 19 gruclnia 2007 roku dochodyzaplanowano w w)'sokosci 81.117.1ig .l; ylq1ir.i * fisokosci g3.992.699 zN, przychodyw kwocie 9'098. r71i'zt i ruzcrrocly w kwocie a.zzz.sgg zt.'Budzet po zmianach wykazany w sprawozdaniach budzetowych zamyka sig po stronie:

cfochod6v, kwotq 83.909.242 zt.- wydatk6ra' lcrvotq g7.193.444 zI.

przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_
o przebiegu wykonania bud2etu za I p6lrocze 200g

Na podstawie
o regionalnych ilrbach
IV Sklad Oruekzgqcy
co nastgpuje:



I

WielkoSci te zr'ajdujqodzwierciedlenie w informacji opisowej, przedlohonej przezBurmistrza
Gminy i Miasta oraz w uchwalach i zarz4dzeniach imieniaj4cych bud2et w ci4gu
I pohoczabr.

zar pohocze rnykonanie budzetu przedstawia sig nastEpui4co:

- docho<ly 42.904.375 zl, tj. 5l,l yo planu,
- wydatl:i 37.321.477 zl, tj. 42,9 yo planu.

W strukturze osi4gnigtych dochod6w dochody wlasne stanowi4 62,0 yo, subwencja og6lna
?6,1 % i dotacre celowe 71,9 oA (dochody biea4ce stanowi4 91,2 o/o a dochody maj4tfowe
8,9 %).
WSr6d dochod(rw wlasnych najistotniej sze pozycje to: udzialy w podatkach stanowi4cych
doch6d budzetu paristwa i podatek od nierucho-bSti.

W strukturze p,rniesionych wyda&6w 95,0 o/o stanowi4 wydatki biezqce, a 5,0 yo wydatki
maj4tkowe
Ze sptawozdaniil o stanie zobowiryafiwynika, 2el4cznakwota zobowiqzanjednostki nadzien
30 czerwca 20(18 roku wynosi 35.689.94621, co stanowi 42,5 % planoianych dochod6w
gminy i miasta w 2008 roku. Zobowiq,zania te dotyczq gl6wnie zaciagnigiych kredyt6w
ipo?yczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. wystEpfiq jednak iakze
zobowiqzarria wymagalne w wysoko5ci l.lg0.4g2 zl. Sklai Orzekajqc; ^iuruuwagg, aby
w ptzyszloSci el:Lminowa6 sytuacje prowadz4ce do powstawania zobiw4zan wymaga6v"fr. 

-

Plan finansowy zadari z zakresu administracji rz4dowej oraz funych zadafi zleconych
jednostce samor:z4du terytorialnego ustawami wykonany zost:dlnastqpuj-4co:

- dochody
- wydatki

Plan
8.078.374 zl
8.078.374 zl

Wykonanie
3.849.630 zl
3.627.218 zl

%
47,7,
44,9.

Wynik budzetu osi4gnigty w I p6lroczu 2008 roku jest dodatni i wyni6sl 5.582.g9g zl.

Burmistrz; nie wskazuje na istotne zagrolenia w realizacji calego budzetu, w mviryku
zcrW przyjgto, 2e utrzymanie tempa realziacji dochod6w z- | p6liocza winno zapewni',
sfinansowanie wrdatk6w zaplanowanych na 200g rok.

Bior4c pod uwagE powyhsze ustalenia IV Sklad orzekajqcy orzekl jakna wstppie.
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