
Uchwala Nr 4100N 11712012

z dnia 4 krvietnia 2012 roku i

V Skladu OrzekajQcego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedloZonym przez Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka -

Leszcryny sprawozdaniu z wykonania budietu za 20ll rok wraz
z informacj4 o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4Tku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 puhdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 20Ql r. Nr 55,
poz.577 zp6in. zm.) V Sklad Onetr,ajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala  conas tgpu je :

$ 1. ": ':--'

Wydaje sig pozyfywnq opiniq o przedlohonym przuz Burmisuza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszcryny sprawozdaniu z wykonania budzetu za20ll rok wraz z informacj4
o stanie mienia komtrnalnego.

s2.

Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie :

V Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedlo2onych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszrcryny material6w dotycz4cych wykonania budZetu Gminy i Miasta oraz
informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdzil, co nastgluje: :

1. W zakresie pruedlo?nnego sprawozdania zwykonania budZetu za 20ll rok ustalono,
Le nie wykazuje ono':rozbie2noSci w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach
statystycznich' ,budZetowych, okre5lonych w rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia
g tuiego 20j0 r, w sprawie sprawozdawcioSci buclzito*rj 6o". rJ. z2}l0 r, Nr 20. poz. 103).

2. Sprawoldainie z wykonania budZetu jest kompletne, gdyz obejmuje informacje wymienione
w art. 26giustawy z dnta 27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157,
poz.1240 zp6in. zrn.), tj.:
a) wykonane dochody i wydatki w szezegllowo3ci okreSlonej w uchwale bud:Zetowej, kt6re

og6lem wynoszq odpowiednio :
- dochody 99.666.803 ,95 zl,ti.98,loA planu,



- wydatki 94.199.295,06 zl. tj.9l,7yo planu,
b) wykaz zrnian w planie wydatk6w dokonanych w ciqgu roku na realizacjE program6w

finansowanych przy udziale Srodk6w unijnych i innych zagrarucznych nie podlegajqcych
zwrotowi,

c) stopieri zaawansowania realizacji program6w wieloletnich, w tym wsp6lfinansowanych ze
Srodk6w, o kt6rych mowa w pkt b.

Sprawozdanie zawiera r6wnie2 inne dane liczbowe i informacje, kt6re obrazujq wykonanie
budzetu w 20ll roku pod wzglgdem finansowym i rzeczowym, z k16rych wynika m. in.,
2e wym6g okreSlony w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostal spelniony.

Sklad Orzekajqcy zvvraca uwage na wystgpowanie zobowiqzaft wymagalnych w kwocie
92.960,30 zl i pwypominq 2e nieterminowe regulowanie zobowiryari jest naruszeniem jednej
z podstawolYych zasad gospodarki finansowej jednostek seklora finans6w publicznych i moze
powodowad poniesienie odpowiedzialnoSci za naftrszenie dyscypliny finans6w publicznych
przezosoby, kt6re do tej sytuacji dopuScily.

3. Przedlo2ona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszcryny w ocenie Skladu Orzekaj4cego zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt
3 ww. ustawy.

Biorqc pod uwagg dokonane ustalenia - przedlohone sprawozdanie zaopiniowano jak
w sentencji.

PRZEWODI\IIC24CA

V Skladu Orzekajqcego

,//"rre ,hrarru
mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly prrysluguje odwolanie do pehrego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.


