
Uchwala Nr 4100 tlllS6l20l0

z dnia 24 wrzeSnia 2010 roku

II Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o pr:zedloZonej pytez Burmistna Miasta i Gminy Czerwionka-
Leszcryny informacji o pnebiegu wykonania budZetu za I p6lrocze 2010
rokur.

Na podsta.wie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2, art.20 ust. 1 ustawy z dnraT pathdzienika
1992 roku o regi,rnalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22001r. Nr 55, poz. 577 z p6in.
zm.) IISkladOr:rekaj4cyRegionalnej IzbyObrachunkowej wKatowicach u chw a la co
nastEpuje:

s1.
Wydaje siq porytywn4 opiniE o przedloaonej przez Burmistrza Miasta i Gminy

Czerwionka-Lesz'.czyny informacji o przebiegu wykonania budZetu zalp6hocze 2010 roku.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie:

II Sklad Orzekajqcy Regionainej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal oceny
informacji BurnListrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny o przebiegu wykonania
budzetu zalpobocze 2010 roku.

Do wyda:tia opinii wykorzystano takZe dane liczbowe za'warte w sprawozdaniach:
z wykonania planu dochod6w bud2etowych, planu wydatk6w budzetowych,
o nadwy2ce/deficycie jednostki samorz4du terytorialnego, o stanie zobowiqzah. o stanie
naleznosci, ataki:e w sprawozdaniach: Rb-2722, Rb-30s, Rb-34 i Rb-50.

Zgodnie rz uchwal4 budZetowq Nr XLIV/52212010 z dnia 8 stycznia 2010 roku
dochody zaplanowano w wysokoSci 93.732.617,97 zl, wydatki w wysokoSci
101.588.479,04 zl, przychody w kwocie l4.z3l.B7s,5g zl i rozchody w kwocie
6.376.014.42 zl.

Bud2et wgkazany w sprawozdaniach budzetowych zamyka siq po stronie:
- dochoJ6w kwot4 103.792.575,61 zl,
- wydatk6w kwot4 112.878.656,16 zl.



WielkoSci te znajdujq odzwierciedlenie w informacji opisowej, przedloaonej przez
Burmistrza Miar;ta i Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz w uchwalach i zarzqdzeniacir
zmieniaj4cych bu.dZet w ci4gu I p6lrocza br.

ZaI p6hocze wyt<onanie budZetu przedstawia siE nastqpujqco:
- dochody 45.32I.333,02 zl,tj. 43,7Yo planu,
- wydatki 42.222.294,54 zl,tj. 37,4% pianu.

W strukturze osl4gniEtych dochod6w dochody wlasne stanowi4 57,70 , subwencja og6lna
28,6yo i dotacje celowe l3,7yo (dochody biez4ce stanowiq 99,2oA a dochody maj4tkowe 0,8%o
dochod6w og6lern).
WSr6d dochod6r,r wlasnych najistotniejsze pozycje to: udzialy w
doch6d budzetu paristwa i podatek od nieruchomoSci.
W strukturze poniesionych wydatk6w 98,6oh stanowi4 wydatki
majqtkowe.
Ze sprawozdania o stanie zobowiq.zari wynika, 2elqcznakwota zobowi4zanjednostki nadzien
30 czerwca 2010 roku wynosi 35.056.616,77 zl, co stanowi 33,\oh planowanych dochod6w
miasta w 2010 r.

Plan finansowy zadart z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych
j ednostce samorz 1du terytorialnego ustawami wykonany zostal nastEpuj 4co :

podatkach stanowi4cych

bie2qce, a l,4o/o wydatki
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- dochody
- wydatki

Plan
80.727 zN
80.727 zt

Wykonanie
77.427,00 zl
24.945,81zl

Wynik budZetu osi4gniqty w I p6lroczu 2010 roku jest dodatni i wynosi
3.099.038,48 zl.

Burmistrz Miasta i Gminy nie wskazuje na istotn e zagrokenia w realizacji calego budzetu, w
zwi4Tku z czym przyjpto, 2e zwiEkszenie tempa realizacji dochod6w z I pohocza winno
zapewnid sfinanl;owanie wydatk6w zaplanowanych na 2010 rok. W ocenie burmistrza
weryfikacji powilrny ulec zaplanowane dochody t5rtuiem nabycia prawa wlasnoSci oruz prawa
uz1'tkowania wieczystego a takhe z oplaty eksploatacyjnej. Jednak dla dokonania takiej
weryfikacji istotne znaczenie bEdzie mial przebiegrcalizacji dochod6w w III kwartale br.

Bior4c pori uwagE powy2sze ustalenia II Skiad orzekaj4cy orzekljak na wstqpie.

PRZEWOJNICZACY
II Skladu iOrpekaj4cego
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mgr Jdzef Stgplowski

Od niniejszti uchwaiy Burmistrzowi Miasta i Gminy przysluguje odwolanie do pelnego
skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowei w Katowicach, w terminie 14 dni od daty
jej dorpczenia.


