
IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Uchwala Nr 4100 ilV /t26t20tl

z dnia 13 wrzeSnia 20ll roku

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onej pyzez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny informacji opzebiegu wykonania budzetu za I prllrocze 2011roku.

Na podstawig *. 13 pkt 4, aft.19 ust. 7 i2, art.20 ust. I ustawy z dnia1 pu1dziemika1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. tJ. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z po2n.zm')IVSklad Onekajqcy Regionalnej rzbyobrachunkowej wKatowicach uchwala conastgpuje:

$1.
wydaje sig poryfywnq opiniE o .p.rzedlotonej przez Burmistrza Gminy i Miastaczerwionka-Leszczyny informa.ji o prr.biegu wykonania budzetu zarpillrocze20ll roku.

$2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie:

IV Sklad orzekalqcy Regionalnej rzby obrachunkowej w Katowicach dokonal ocenyinformacji Burmistrza Gminy i Miasta czerwionk a - Leszczyny o przebiegu wykonaniabudzetu zaIp6lrocze 20I Iroku.

Do wydania opinii wykorzystano tak2e dane liczb owe zawarte w sprawozdaniach:z wykonania planu dochod6w budzetowych, planu wydatk6w budzetowych, o nadvty1cejednostki samorzqdu-terytorialnego, 
9 lanie' zobowiqmft, o stanie naleznosci, a tak2ew sprawozdaniach : Rb-272L Rb-30S, Rb-34S i Rb-50. W ocenie Skladu orzekajqcegospelniaj4one wymogi formalno-prawne okredlone w obowiqzujqcych p.repisuch prawa.

zgodnie z uchwal4 budzetow4 Nr IV/39l10 z dnia 30 grudnia 2010 roku dochodyzaplanowano w wysokosci 97.103.596,3g zr., wydatki w rr{sokos.iqs.;55.975,73 zl,przychody w kwocie 6. 935.550,35 zli rozchody w kwocie 5.gg3. l7l zl.

Budzet po zmianach wykazany w sprawo zdaniachbudzetowy ch zamykasiE po stronie:

- dochod6w
- wydatk6w

kwotq
kwot4

100.452.547,05 zl,
104.162.670,23 zl.

H



wielkosci te znajduj4 odzwierciedlenie w informacji opisowej, przedlo 2onej przez*ffi"Tjff#T'#'J ffffi :;:il'."ffJHJ#' o,* w uchwaia ch i zarzEdieniacrr
Za I polr o cze wVlonan i., 

llt :r-"_przed srawi a si E nastEpuj 4c o :_ dochody 48.776.67i,5! 
1t,q, d,i;r;;"|a;r,- wydatki 42.466.386,58 zt,'tj". +i,ii"r, illrr.

w strukturze osi4gnigtych dochod6w dochody wlasne stanowiq s4,7yo,subwencja og6lna
li;!Y;r'dotacje ""to*L rc:i%^ d;;hodv bniiEc.'liuno*ie es,iso/o' u io"r,"ay majqtkowe

ijrJi#.""e 
poniesionvch wvdatk ow 97,62%ostanowi4 wydatki bie2qce a 2,3go/owydatki

zesprawozdaniao stanie zobovnqzartYlilg, 2elapznakwgla-zobo wiqzafr jednostki nadzien
;ffiTffi ii lH:* 

*v"o'i I s5is. s e3,62' ;:"J-"*"*i 3 s,, 7 yopranowanych dochod6w
Sklad Orzekaiacv

lzf ssi,iix"i,o;x:n;]i:'##ir:!Jru;"?H,Ti"##:i1lJ.l#*?:;
ifr FXsTilffi ffi :lflh;ffi '-ffiil.:ji#o"u,"rto*'dnu,i,owpub,icznych
publicznychprzezor:gy, krililt.lli,tuu.3i dopuscily. 

naruszenie dyscypliny finans6w
Plan finansowy zadari 

', 
;rr*;"-'admini.tr^ij-r:ruo'rwei. 

graz innych zadan zreconychJ ednostce samorzQdu terytoriarnego ustawami wykonany z'astarnastgpui 4co :
plan

- dochody 9.397.33g,0g zl- wydatki 9.397.339,09 zl

wynik budzetu osi4gnipty w I p6lroczu 20r l roku jest dodatni i wynosi

ffiil"AT:-ffgn :,8#::#X sis wieroretniej prognozy

Jffi::::t :#l'J;u:fr: 
czerwionk a - Leszczvnv nie wskazuje na isrotne zasrodenia

Bior4c pod uwagg poryzszeustalenia IV Sklad OruekajEcy orzekl jak na wstgpie.

Wykonanie
4.305.152,09 zl
4.112.907,52 zl

%
51,3
49,0

6.310.290,96 zt.

finansowej w ocenie
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Od 
.niniejszej uchwaly Burmistrzowi Gminy iprzystuguje odwolanie 

.og 39rfr*r- rituao K;irgi";w Katowicach, w terminie l4 dni oi auty:": dorgczenia.

Miasta Czerwionka _ Leszczynv
Regionalnej lzby Obracrru*owJ;


