
Uchwała Nr 4l00tll69l20l3
z dnia 16 lcwietnia 2013 roku

v

v

I Składu Orzekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o plzedłożonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic sprawozdaniu

za 2012 rok wraz z informacją o stanie mieniaz wykonania budżetu

komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w nńązku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia

7 pńdzierntka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolyych (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1113) I Skład Otzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

uchwala conastępuje:

§1.

Wydaje się poryfywną opinię o przedłożonym ptzez Burmistrza Czechowic-

Dziedzic sprawozdaniu z wykonania budżetu za20l2 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy

formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

materiałów dotyczących wykonania bud:żetu gminy oraz informacji o stanie mienia

komuna]nego, które wpłynęły doIzby w dńiu 29 marca20l3 roku i stwierdził, co następuje:

1. BudZet gminy na rok 2012 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach Nr XVIIIlńOltI z dnia 20 grudnia 2011 roku. W przedłożonym sprawozdaniu

z wykonania budZetu za 2012 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych
l



zawartYch w sPrawozdaniach statystycznych, ńożonych przez jednostkę samorządu
terYtorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 3lutego_ 20t0 r.

w sprawie sprawozdawczościbldżetowej (Dz. U. z20l0r. Nr 20, poz. 103).

2. SPrawozdanię z wykonania budZetu za2Ot2 rok jest kompletne, gdyż obejmuje informacje
wYmienione w art. 269 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
I57, poz. 1240 z późn. nn.), tj.w szczególności:

a) wYkonane dochody i wydatki, przedstawione w szczegółowości określonej jak w uchwale
budZetowej, wynoszą:

- dochody 128.967.214,82ń,tj. 106,5 ońplanu,

- wydatki 124 .963 .7 50 ,64 zł tj . 97 ,0 %o planu.

Wynik wykonania budzetu jest dodatni i wynosi ą.OiOl.ąeą]a a.

b) zmianY w Planie wydatków na realizację programów finansowanych z udzińemśrodków,
októrych mowa w art. 5 ust. l pkt2 i 3 ustawy /tj. środków unijnych i innych środków
zagranicnrych niepodlegających zwrotowil, dokonane w trakcie roku budżetowego,

c) stopień zźawansowania realizacji programów wieloletnich.

W sPrawozdarriu zawarto również inne dane liczbowe i informacje, które obrazlĄąwykonanie
budZetu w 2012 roku pod względem finansow;rm irzeczowym.

3. Stan zobowiryń gminy według tytułów dłużmych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z,
na koniec 2012 rokll wynosił 16.382.864,65 ń, co stanowi I2,7 Yo wykonanych dochodów.

Skład 
^lvracauwagę 

na występowanie zobońązańwymagalnych w kwocie 136.235,12 ń.

4. PrzedłoŻona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera dane

okreŚlone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1240 zpóźn. zm.).

Biorąc Pod uwagę dokonane ustalenia - przedłożone sprawozdanie zaopiniowano
jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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