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Bielsko-Bińa, dnia 15 września2}l5 r.
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Burmistrz
Czechowic-Dziedzic

W zńączeniu przesyłam uchwałę I Składu Orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii

a przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetujednostki

samorządu terytorialnego zapierwsze półrocze 2015 roku.
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Tadeusz Stawowczi,



Uchwała Nr 4200illl45l2015

z dnia 15 września 2015 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic informacji

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawię art, 13 pkt 4, art. 19 ust. L i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawY z dnia

7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z20l2 r. Poz.IlI3

zpożn.zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący: Tadeusz Stawowczyk

Członkowie: Krystyna Zawiślak

Bernadeta Dziędziak

uchwala, conastępuje:

§1.

Wydaje się pozyĘwną opinię o przedłożonej przezBurmistrza Czechowic-Dziedzic

informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze półrocze 20l5 roku,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

uzasad nienie

W dniu 31 sierpnia 2015 roku Burnristrz Czechowic -Dziedzic, działając na Podstawie

ar1.266ust. 1 ustawy zdnia27 sierpnia ż0O9r. o finansachpublicznych(Dz.U.z2013r,,Poz,

885 z póżn. zm.), przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, ZesPołowi



Zamiejscowemu w Bielsku-Białej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki

samorządu tery.torialne go za pierwsze półrocze 20 1 5 roku.

W raz z tym dokumentem przedłożono również:

l) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych,

ż) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku

dot. jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,

zgodnie z art.265 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia ż009 r. o finansach publicznych.

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dziil.ając na

podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 pkt 4 w związku z art, 19 ust. 2 ustawy z dnta

7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z 2012 r. poz. 1 1 13

z pożn. zm.), dokonał analizy przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu

jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku.

Skład Orzekający ustalił i zważył, co następuje:

l. Zakres i forma przedłożonej informacji odpowiadają wymogom zawartym w uchwale

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podjętej na podstawie upoważnienia

zawartego w art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2. W informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze

półrocze 20l5 roku zamięszczono w szczególności następujące dane:

a) o przebiegu wykonania dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku,

w szczegółowości określonej przęz organ stanowiący,

b) o przebiegu realizacji zadń zaplanowanych w budżecie jednostki samorządu

terytorialnego,

c) dotyczące ana|izy i oceny stanu realizacji budżetu w pierwszym półroczu roku

budżetowego.

Przedstawione dane są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,

sporządzonych na podstawie:

_ rozporządzeniaMinistraFinansów zdnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczoŚci

budżetowej (Dz.U. poz. l19 zpóżn. zm,),



- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 20 1 0 r. w sprawie sprawozdań j ednostek

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2074 r. poz.

1773).

3. Realizacja budzetu jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 201,5

roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budzetem i jego zmianami.

Wykonanie budZętu przedstawia się następująco:

- dochody zrealizowano w wysokości 70,628.334,58 zł, tj. 51,2 o^ planu,

- wydatki zręalizowano w wysokości 63.787 .542,94 zł, tj. 44,6 oń p|anu.

Wynik budzetu osiągnięty w pierwszym połroczu 2015 roku był dodatni i wyniosł

6.840,791,64 zł,wobec planowanego w uchwale budzetowej deficy,tu w kwocie - 5.030.052,00

zł.

W informacj i przedstawiono szczegółowe omówienie wykonania budżetu.

Skład Orzekający przypomina o konieczności przestrzegania zasad dotyczących

gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, stosownie do wymogów zawartych w art.6r ustawy zdnia 13 września1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm,) oraz

stosowania w tym zakresie właściwej klasyfikacji dochodów i wydatków, zgodnie z przepisami

rozpotządzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

żródeł zagtanicznych (Dz.U, z 2014 r. poz. 1053 z pożn. zm.), w szczęgólności po zmianie

dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze żródęł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952).

Stosowanie aktualnej klasyfikacji budzetowej umoźliwia pełny wgląd zarówno w stronę

dochodową, jak i wydatkową budżetu, związaną z realizacją tego zadania własnego gminy,

stosownie do obowiązuj ących przepisów.

4, Podana w informacji planowana kwota wydatków na realizację zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (wynikająca

z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych

jednostki samorządu terytorialnego, wykazanych w rozdziałach: 80l49 i 80l50) jest niższa

o 759.80ż,00 zł od kwoty wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogolnej dla

jednostek samorządu terytorialnego, dokonanej zgodnię z zasadami wynikającymi z art. 32

ustawy zdnl,a 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektorych ustaw w związku zrealizacją ustawy

budZetowej (Dz.U. poz. 1877).



5. W uchwale budzetowej jednostki samorządu terytorialnego zachowana była zasada,

wynikająca z art. ż42 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie

z ktorą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moze uchwalić budżetu,

w którym planowane wydatki bieżące są wyzsze niż planowane dochody bieżące powiększone

o nadwyzkę budzetowązlat ubiegłych i wolne środki, o ktorych mowa w art. 2I7 ust.2pkt6

tej ustawy. I Skład Orzekający przypomina, że zgodnię z art.242 ust.2 przywołanej ustawy, na

koniec roku budzetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą byc v,ryższe niż wykonane

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,

z zastrzeżęniem ust. 3 tegoż arl. lti. wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niz wykonane

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budzetowąz lat ubiegłych i wolne środki jedynie

o kwotę związanązrealizacjąwydatków biezących zudziałem środków, o których mowa w ań.

5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku

budzetowym/.

6. Zachowana została równiez w pierwszym półroczu roku budzetowego relacja

wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych, zgodnie zktorą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu

jednostki samorządu terytorialnego w stosuŃu do planowanych dochodów ogółem budZetu tej

jednostki w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym

(w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową) nie mogą być większe, niż dopuszczalny

wskaznik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat.

7. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułow dłużnych oraz poręczeń

i gwarancji wynika, żełącznakwota zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień

30 czerwca 2015 roku wyniosła l4.814.694,04 zł, co stanowiło 10,7 oń planowanych dochodów

w 2015 roku.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia - przedłożoną informację zaopiniowano jak

w sentencji.

PRZBWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
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Z-espół w Bielsku-Białej

Od niniejszej uchwały

ObrachuŃowej w Katowicach, w

przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Izby


