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K a t o * i e e e h Bielsko-Bi.ała, dnta2O kwiętnia 2012 roku.

Zeepół w Biel*kł;_Ellałej
Znak: ZZB I 41 07 lll 121 I 20tz

Burmistrz
. Czechowić_Dziedzic

W załączentu przesyłam Uchwałę : I Składu ouekaj ące go
Nr 4l00lIJ12ll20t2 Regionalnej tzby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie opioii o przedłożonym sprawozdańii
z wykonania budżetu za 20t1 rok wtaz z infomracją o stanie
miónia komunalnego.



Uchwala Nr 4hai,ailIż,l tzoi?l',
z'dnia 20 lnvietnia ZAIZ roku

w sprawie: opinii o nryed|ożgry- pnzez Burmishza Czechowic_Dziedzic sprawozdaniu
lwYkonańia budzetu za 20t1"'' rok'wraz z informacją o sianie *i."r"
komunalnego.

Na podstawie ąrt 13 _pkt 5 ;; * ńąr4, , art., t9 ,,usl 2 ustawy z drua7 pa-Ąziernik<a 1992 roku o rąiónahy"n i'lu"r'Tiiu.t'u*o*y.n @;. ó. ; n;i '.i#Ępoz' 577 1pófu' mL) I skład orze]<ajry Regionalnej lzty,otracnilntowei*-ii"io*t"""iuchwalłconastępuje:

$1.

- wydaje się pozyĘną opinię o przedłoŻonym pruez Burmistrza Czechowic-
3^":"_*:: :trawozdaniu 

z wytonania ddżed 
^ 

żo|{ łrk ń* 
" 

i"ro.lnu"3-ą o stanie mieniaKomunalnego.

I Składu orzekającego Regionalnej trby
Obrachunkowej w Katowicach

Q'
s^Z.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

'i.Ła

Uzasadnienie

I Skład orzekający Regionalnej Izby obrąqhuqĘowej w Katowicach dokonał anali4,rorrra.l19-nraynej i merytorycznej ptzedioŻonych ;;;r ó'"dil;_ć".'r'"*ic-Dziędzic
3ateriał9w doĘcząęych wykonania q'az"to 

_.gm'ńy..o'* 
iJo''.ou.ji-;-h;".-;il;

kornunalnego, które wpłynęły do Izby w oniu:o ńńcaź012 róku]'śt6;id"i, 
"-" "*ręp'3J-

l Pid?" gTly]" rok 2011 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dzielvicae\ Ni M21l1l z dnta' 25 svcznta'Zllr -ń:]#.'rzeńil;i'y- ,pru*o'a*iuz wykonania budzetu za 2071 rok nió występują rozbieiniści w stosu''# il ;_*}";zawarĘch wsprawozdaniach statyst1cznych',- źiozo"yrt poł, .i"J""'iię .u*or'ąd,,
terytorialnego na podstawie rozporządzenia tvtinism ńinan;il; j;;JjJ.go zo16 .w sprawie sprawozławczości budz"to*"1p. n^. r20ń'.Ń' )0, p";.-ió\- '

2' Sprawozdanie z wykonania budżetu 7zOIl rok jest kompletne, gdyż obejmuje informacje
wymienione w art. 269 ustawy z dnia27 sieryruazóoq ;. 'ńń';"ą;;ulill"'y"r' (Dz. U. Nrl 57, poz. 1240 z późr.. nn.), tj. w szczególności :

I



Ą wykonńe dochody i wydatki, przedstawione w
budzetowej' wynoszą:

_ docrroay 1tg.sjg.łł: ,ag ń,tj. 103,4 vopilanu,

l

\*'

_ wynik wykonania budżetu jest ujemny i wynosi . 40?.897,36 zł.

b) zniary w planie wydatków na realizację programów finansowany ch z udńałem środków,
októrych mowaw art.5 ust. 1pkt 2i3 u't"*y /tj. środkówunrjnychi innych środków
zagrantemy'cłrniepod!ęgąjegy.9'b ?sro-to*l/Ńto'4anewtrataić'ioku-budzetowego,
c) stopień zaawansowania ręaliąaqji programow więloletnich

3. $/ sprawozdaniu zarvarto rówgież inne dane liczbgwe i informacje, które obrazują
wykonenie budŻefu w 20ll roku pod względeń finansowym i rzeczowym' z których m.in.
ryqiką że z.ostbł spełniony wymóg wynikający z art.2.42 ust. 2.ńtarvy z data2i sierpnta
2009 t. o finansach publicznych @z. U. Nr l57, poz. 1240 zwźr..zm.), zgodtne z któryłn na
koniec roku budzetowego wykonane wydatki bieĄce nie mogą byó wyższe niż wykonane
dochÓdy bieżące powięlizoń" o nuowyz*ę tuazeiówą',t^t",iaićiłviiilól''":siiitr;jź
zastzeŻeniem usJ. 3 tegoŻ artykułq który stanowi, iz wykonane wydatki bieŻąse mogą być
wyzsizetlz wykonane dochody bieźące powiększone o nadĘzkę buazetową z-lat ubiógĘóh
i wolne środki jedynie o kwotę nviązaną z rcalizacją wydatków bieżących z udziaiem
środkó% o których mowa w ar| 5 ust. 3 ustawy, * prrvpaam gdy środń te nie zostAŁy

ryzeryiane w danym roku budzetorym/

{.:Stan zobowiązan',gminy wedfug'',ty1ułow ałuzrryą.zgodnii:ze'spravvoz4ąaiem Rb-Z, na
koniec 2011 roku wynosił 18.197.549,20 7f, co stanowi l5,4yo wykonanych dochodów, w
tym zobowiFnia wymagalne w kwocie 58'.523,2l zł. Skład otzirający-zv{raca r*ugę, z"
występowanie zobowitęan wymagalnych skutkować może naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych, o którym mowa w ustawie , d^u 17 grudnia 2004 r. oodpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publiczrych (Dz. I]. z2005 r. Nr 14, poz. l14 zpóźn. nn.).

5. Przedłożona informacja o stanie mienia jednostki samorządu t riatne,go zavłetta dane
określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta 27 sierynta 2009 t. o finansach publicznych
(Dz. IJ.Nr l57, poz. l24O z późn. mt.).

-wydatki . 118.946.340,45ń tj.96,9 7oplanu,

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia _ ptzedłoŻone sprawozdarie zao
w sentencji.

PRZE
I

od niniejszej uchwały przysfuguje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej trzby obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczetia.
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mgr Tadeusz Stawowczyk


