
Uchwala Nr 41o0nl&4l20l0

z dnia 13 kwietnia 2010 roku

Wydaje sig porytywnq opinip
Czerwionka- Leszcryny sprawozdaniu z

II Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-
l,eszcryny o sprawozdaniu z wykonania budietu 2a2009 rol<.

Na pcdstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. I ustawy z dnia
7 puldziemil:a 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz.577 z poin. zrn.) II Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwa la  conas tEpu je :

$L.

o przedNohonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
w1'konania budzetu 2a2009 rok.

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

II Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonaN analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedloZonych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Czerwionka-Leszcryny material6w dotycz4cych wykonania budZetu gminy i stwierdzil, co
nastqpuje:

W zakresie strrawozdania z wykonania bud:Zetu 2a2009 rok ustalono, Ze:

1. PrzedloZ,)re spr?.wozdania budZetowe: z wykonania planu dochod6w budzetowych,
z wykonanizr planu wydatk6w budzetowycho o nadwyace/deficycie jednostki samorz4du
terytorialnego, o stanie zobowiqpari, o stanie nalezno5ci, z wykonania dochod6w
podatkowyck5 a takie sprawozdania: Rb-2722, Rb-30, Rb-33, Rb-34, Rb-50 i Rb-sr
spelniajq wymogi formalno-prawne okreSlone w rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia
27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 1 15, poz.
781 zpohn. zm.).

2. Pod wzglqdem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidlowoSci oraz rozbie2noSci
danych liczbowych wykazanych w poszczeg6lnych sprawozdaniach statystycznych jak
i w sprawozdaniu opisowym.

Ponadto Sklrd Oruekajqcy stwierdza, 2e przedlo2one sprawozdanie opisowe z wykonania
budzetu spehria dyspozycjE art. L99 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p62n. zm.) w zwiqzku z art. I2l ust. 6
ustawy z dni;l 27 sierpnra2009 r. - Przepisy wprowadzaj4ce ustawq o finansach publicznych
(Dz. U. z20tt9 r. Nr i57, poz.1241) co do swojej szczeg6lowoSci.



, P ,

3. Budzet lvtiasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny uchwalony zostalw dniu 19 grudnia 2008
roku Uchwai 4 Rady Miej skiej Nr )O(VIIV3 80/2008.

Dochody zalrlanowano w wysokoSci 87 653 861 zl, wydatki w wysokoSci 95 133 244 zt.

W wyniku :mian wprowadzonych w ci4gu roku dochody zostaly zmniejszone do kwoty
83.601.861 ,2;2 zN a wydatki zmniejszone do kwoty 93.337.926,16 zl:

Realizacja budZetu 2a2009 rok przedstawia siE nastqpuj4co:
- dochrfy og6iem: 84.222.692,16 zl, tj.100,7o planu, (w tym: dochody bie4qce
78.270.702,18 zl, ti. 92,9yo dochod6w og6lem i dochody majqtkowe 5.951.989,98 zl, ti.7%
dochod6w olg6lem),
- wyda.tki og6lem: 88.347.253,37 zN, ti. 94,65oh planu (w tym: wydatki bie2qce
82.135.864,1t321, ti.93% wydatk6w og6lem i wydatki majqtkowe 6.211.389,14 zN, ti.7%
wyda&6w og6lem).

W strukturze osi4gniEtych dochod6w, dochody wlasne stanowi4 63,9Vo, subwencja og6lna
24,00 i dotecje celowe l2,lYo.

Wynik bud:Zetu osi4gniqty w 2009 roku jest ujemny i wynosi 4124 56t,21 zl.

Stan zobowiq.zari gniny wedlug tytul6w dtuinych, zgodnie ze sprawozdaniem Ptb-Z na
koniec 200!) roku wynosi 35.843.214,36 zl, w tym zobowiq,zania wymagalne w kwocie
606.867,72 zl. Sklad Orzekaj4cy zvvraca uwagQ, 2e zobowiryana wymagalne mog4
skutkowa6 cdpowiedzialnoSci4 za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych.

4. Plan finzursowy zadah z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych
ustawami gminie w wysokosci 7.436.408,28 zl wykonany zostal po stronie otrzymanych
ciotacji jak r,5wnieZ po stronie wydatk6w w 97,2%io.

Biorrlc pod uwagE dokonane ustalenia - przedloaone sprawozdania zaopiniowano jak
w sentencJr.

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


