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Składu Orzekającego Regionalnej lzby
D

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic sprawozdaniu
Ż wykonania

budżetu za2Ut1

rok

z

7 pńdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 2016 r. poz.561) w związku z art.267
ust. l pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia}7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z20l7 r.
Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy

dnia

poz.2077 zpóżn.zm.) - I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący:

Tadęusz Stawowczyk

członkowie:

Bernadeta Dziedziak

Krystyna Zawiślak

uchwala,

co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonpprzęzBurmistrza Czechowic-Dziedzic
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
W dniu 30 marca 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
Zespołu Zamiejscowęgo w Bielsku_Białej, wpĘnęło sprawozdanie roczne z wykonania

gminy, przedłożone przez Burmistrza Czechowic-Dziędzic działającego na podstawie

art.267 ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z2017 r.
poz.2077 zpóźn.zm.). Sprawozdanię zostało przedstawione Izbie zzachowaniem ustawowego
terminu, tj. do dnia

3l

marca roku następującego po roku budżetowym.

I Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach dokonał analizy
ptzedłożonego sprawozdania i stwierdził, co następuje:

1.

Budzet miasta na rok 2017 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziędzicach Nr XXV|IIl30ll|6 z dnia 20 grudnia 2016 roku. W przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu za20l7 rok nie występują rozbieżnościw stosunku do danych

w sprawozdaniach złożonychprzez jednostkę samorządu terytorialnego

na

zawaĘch
podstawie

rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 16 stycznia 20|4 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U.

z 2016 t. poz.

1015)

-

stosowanego w oparciu o § 22 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 20l8 r. w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz. U.

z 2018 r. poz.

109) oraz rozpotządzenia Ministra Finansów

z dnia 4 marca 20l0 r. w sprawie

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.

z2OI4 r. poz.

2.

tjlr.

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2017 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, przedstawionę w §zczegółowości olaeślonejjak w uchwale
budzetowej, które wyniosły:
-

dochody

l83.867.859,05

zł,tj. 103,4Yo planu,

-

wydatki

l84.136.064,76

zł,tj.

95,3

Yo

planu.

Wykonanie budzęfu zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie -268.205,7I zł,
wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości - l5.472.67a,l2 zł.
Został, spełniony wymóg wynikający

z

art. 242 ust.

2i 3

ustawy

o

finansach

publicznych, zgodnie zktórym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki biezące nie
mogą byó wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środkiz zastrzężeniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż
wykonane dochody bieżącepowiększone o nadwyzkę budżetowązlatubiegłych i wolne środki
2

r
L

f.ayni.

o

kwotę związaną

z

rea|izacją wydatków bieżących

z

udzińęm środków, o których

te nie zostaŁy przekazane w danym
mowa w ań. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy Środki

roku budżetowym.

Za rok 20t7

została osiągnięta nadwyżka operacYjna

w

kwocie

21.75I.667,23 zł;

finansowanych
b) zmiany w planie wydatków na realizację programów

z udziałęm środków,

I plł2 i 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach
/tj. środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających

októrych mowa w art.5 ust.
publicznych

zwrotowi/, dokonanę w trakcie roku budżetowego;

c)stopieńZaawansowaniarcalizacjiprogramówwieloletnich;
2009 r. o finansach publicznych, które
d) wykaz jednostek z art.2l3ustawy z dnia27 sierpnia
przeznaczĄ je na finansowanie
gromadziły środkina wydzielonym rachunku dochodów i
wydatków.

3.

W

zostĘ zawarte również inne dane liczbowe
wykonanie budżetu w 20lr7 roku pod względem finansowym

przedłożonym sprawozdaniu

i informacje, które obrazują
i rzeczowym.

4.

ze

sprawozdania Rb_z

i gwarancji _ wynika, że stan

potęczeń
o stanie zobowiązańwedług tytułów dłuznych oraz
koniec 2017
zobowiązań gminy według tytułów dłużnych, na

_

roku,wynosił4.410.483,16zł,costanowiło2,4ońwykonanychdochodów.
z regulacji zawartej w art,
Na koniec 2017 roku zostałazachowana relacja wynikająca
publicznych, zgodnie zktórą planowane
243 ustawy z dniaŻ7 sierpnia 2009 roku o finansach
jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do
obciążenia wynikające ze spłaty długu
orazwŁstżdym roku
dochodów ogółem budżefu tej jednostki w roku budżetowym

5,

planowanych

wieloletnią prognozą finansową/ nie
następującym po roku budżetowym /w okręsie objętym
zobowiązańustalony dla poszczególnych
mogą być większe, niż dopusz czalnywskaźnik spłaty

lat, co stanowi warunek konieczny do

uchwalęnia budżetu, Relacja zawarta

budżetu 2017 roku, ulega poprawie,
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyników wykonania

jednostki samorządu terytorialnego zawiera
Przedłożona informacja o stanie mięnia
ww, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r,
wymagane dane, określone w art, 267 ust, 1 pkt 3

6.

o finansach publicznyoh.

Biorąo pŃ',uwagę powyższe ustalenia, I §kład ou9kający Regionalnej Icby
Obrachunkowej w rato1|,1|r orzekł - jak w § 1 uchwĄ,
niniejszej uchwaĘ p,Ęy§ługuję odwołanio do kolegium Regionalnej
jej doręczenia.
obrachunkowej w katowicach, wnieEione w terminie 14 dni od daty

od

PRZEWODNICZĄCY
I §kladu Orzekającego
Członek Kolegium
Tadeugz §tawowczyk
Elelctronicznie podpisany
p rzez Tade usz stawowczyk

lzby

