
Uchwała Nr 4100ill77 l20l4
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

I §kładu Orzekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

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

z wykonania budżetu za2Ot3 rok

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

7 pńdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2012 r.

poz.lll3 z późn. zm.) I Skład OrzekĄący Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Katowicach

uchwala, co następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic-

Dziedzic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia

j ednostki samorządu terytorialnego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasad,nierlie

W dniu 3l marca 2014 roku do Regionalnejlzby ObrachuŃowej w Katowicach, Zespołu

Zamiejscowego w Bielsku-Białej, wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Czechowicę-Dziedzicę za 20|3 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki

samorządu terytorialnego, przedłożone przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, działającego

na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2013 t. poz. 885 z póżn. zm.). Dokumenty zostały przekazane do Izby z zachowaniem

ustawowego terminu, tj. do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.



I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy

przedłożonego sprawo zdania i stwierdził, co następuj e :

1. BudZet gminy na rok 2013 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach Nr XXXIlzg2llż z dnia 18 grudnia 2012 roku. W przedłożonym sprawozdaniu

z wykonania budzetu za 2013 rok nie występują rozbieżnosci w stosunku do danych

zawartych w sprawozdaniach statystycznych, złożonych ptzęz jednostkę samorządu

terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 3lutego 2010 r.

w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz. U, Nr 20, poz. l03), w związku z § 19

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości

budZetowej (Dz.U. poz. l19).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok jest kompletne, gdyż zawiera informacje

wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.

w szczególności:

a) wykonane dochody i wydatki, przedstawione w szczegółowości określonej jak w uchwale

budzetowej, które wyniosły:

- dochody 125.146.87 6,10 zł, tj. I0t,2 Yo planu,

- wydatki 126.653.620,04 złtj. 97,1 Yo planu.

Wykonanie budzetu zamknęło się deficytem budzetowym w kwocię - I.506.743,94 zł, wobec

planowanego vlyższego deficytu budżetowego w wysokości - 6.786.24I,00 zł.

Zostń spełniony lvymóg wynikający z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

zgodnie zktorym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być

Wższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

i wolne Środki z zastrzeżęniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż
wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyzkę budżetową z lat ubiegłych i wolne

Środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udzińęm środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostńy ptzekazane

w danym roku budzetowym. Za rok 2013 została osiągnieta nadvtyżka dochodów bieżących

nad wydatkami bieżącymi /nadwyżka operacyjna/w kwocie 9.704.041,73 zł.

b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt} i 3 ustawy o finansach publicznych /tj. środków unijnych

i innych środków zagtarticznych niepodlegających zwrotowil, dokonane w trakcie roku

budżetowego,



c) stopień zaawansow ania r ęalizacj i pro gramów wielo letnich.

W sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe, informacje i wyjaśnienia, które

obrazują szczegółowo wykonanie budzetu w 2013 roku pod względem finansowym

irzeczowym.

3. Ze sprawozdania Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń

igwarancji wynika, zę stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych, na koniec 2013

roku, wynosił 17.344.469,04 zł, co stanowiło !3,9 oń wykonanych dochodów.

4. Na koniec 2013 roku poziom zadłużenia gminy kształtował się w granicach limitu

okreŚlonego zgodnie z art. l70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249 poz.2l04 zpóźn. zm.), który miał zastosowanie na mocy art. I2l ust. 8

ustawY z dnia27 sierpnia2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

(Dz, U. Nr 157 poz. 124I zpoźn. zm).

5. Przedłożona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera

WYmagane dane okreŚlone w art. 267 ust. l pkt 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r.

o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia - przedłożone sprawozdanie zaopiniowano
jak w sentencji,

Regionatna a Da u brachunkowa-w ](atowicach
7_espół w Bielsku-Białej

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego

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


