
Uchwala Nr 4100 Nll73l20ll

z dnia 8 kwietnia 2011 roku

VI Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlozonym przez W6jta Gminy Starcza sprawozdaniu
zwykonania budietu za 2010 rok wraz z informacj4 o stanie mienia
komunalnego i obja3nieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4zku z afi. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 p?tidzlemika l992rokuo regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.22001 r.Nr55,
poz.5'7'7 zp62n. zm.) VI Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Karovr icach uchn a la  co  nas lqpu je :

$1.
Wydaje siq pozytywn4 opiniq o przedlo2onym przez Wdjta Gminy Starcza sprawozdaniu
z wykonania bud2etu za 2010 rok wraz z informacj4 o stanie mienia komunalnego
i objaSnieniami.

s2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :
VI Sklad Ozekajqcy Regionalnej Izby Obrachunlowej w Katowicach dokonal analizy

formalno-prawnej i merytorycznej pzedlozonych przez W6jta Gminy Starcza material6w
dotycz4cych wykonania budzetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
i stwierdzil, co nastppuje:

W zakesie sprawozdania z w]'konania budzetu za 2010 rok ustalono, 2e:

1. Pzedlozone sprawozdania statystyczne: z wykonania planu dochod6w budzetowych,
z wykonania planu wydatk6w budzetowych, o nadwyzce/deficycie jednostki samorz4du
terltorialnego, o stanie zobowi4zarl, o stanie nale2noSci, z wykonania dochod6w
podatkowych, a takze sprawozdania: Rb-2722, Rb-34, Rb-50 i Rb- ST, spelniajq wymogi
formalno-prawne okeilone w rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 2010 r.
w spnwie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103), jednak zawierajq
uchybienia takiejak:
- w sprawozdaniu opisowym dotacjQ celow4 otrzymanq od samorz4du wojew6dztwa na
zadania bie2qce realizowane na podstawie porozumiei (um6w) miqdzy jednostkami
samorzqdu ter)'to.ialnego zaliczono do dochod6w wlasnych,

- blQdnie wykazano kwotQ czqSci oSwiatowej subwencji og6lnej.

2. Pod wzglQdem merytorycznym nie stwierdzono rozbieznoSci danych iiczbowych
wykazanych w poszczeg6lnych sprawozdaniach statystycznych jak i w objaSnieniach.

Ponadto Sklad Orzekaj4cy stwierdza,2e przedlozone sprawozdanie z w),konania budzetu
spelnia dyspozycjg zawaf4 w an. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2909 r. Nr l5'1, poz. 1240 ze zm.) tj. uwzglQdnia w szczeg6lnosci:



- dochody i wydatki w szczeg6lowoSci okreSlonej jak w uchwale bud2etowej.

3. Budzet Gminy Starcza uchwalony zostal w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwal4 Rady

Gminy Nr l69XX/09.

Dochody zaplanowano w rvysokosci 6.430.000 zl a wydatki w wysokosci 6.930.000 zl.

W wyniku zmian wprowadzonych w ci4gu roku dochody zostaly zwiQkszone do kwoty
6.939.023,65 zl a wydatki do kwoty 7.759.023,65 zl.

Realizacja budzetu za 20J0 rok przedstau'ia siQ nastQpujAco:

- dochody og6lem w1'niosly 6.822.502,71 zl, tj. 98,32 % planu ( w tym: dochodv
biezace 5.888.084,23 zl, tj. 86,30 o/o wykonanych dochod6w og6lem i dochody maj4tkowe
934.418,48 zl, tj. 13,70 % wykonanych dochod6w og6lem).

- wydatki ogdlem uyniosly 7.566.562,28 zl, tj.97,52 % planu (u'tym: wydatki biez4ce

5.28'1.427,71 zl. tj. 69,88 % wykonanych wydatk6\a og6lem i wydatki maj4tkowe
2.279.t34,51 z,l, t j . 30,12 %).

W struktuze osi4gnigtych dochod6w, dochody wlasne stanowiq 44'11 0o, sub*encja
og6lna 39,78 % i dotacje celowe l6,l lyn

wlnik budzetu osi4gniQty w roku 2010 jest ujemny i wynosi 744.059,57 zt

Stan zobowiqzan gminy wedlug tytul6w dluznych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na
koniec 2010 roku wynosi 705.167,72 zl, co stanowi 10,34 7o wykonanych dochoddw

4. Plan finansowy zadai z z:ikesu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych
ustawami gminie w wysokosci 690.839,65 zl wfkonany zostal po stronie otrzymanych dotacji
jak r6$niei po stronie 

"!:r'datk6w 
w 99,20 Yo.

Otzymane dotacje stanowi462,357o wszystkich dotacji oraz 10,04 7o dochod6w og6lem

5. Pzedlozona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starcza w ocenie Skladu
Orzekaj4cego nie zawiera danych o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia zlozenia
poprzedniej informacji (poprzednia informacja o stanie mienia komunalnego z dnia 15

iistopada 2009 roku). Poza tym \! calej informacji wykazywany jest stan irodk6w na dziei]

31 grudnia 2011 roku.

Ponadto sprawozdanie z wykonania budzetu nie uwzglQdnia:

- zmian w planie wl'datk6w na realizacjq program6w finansowanych z udzialem 3rodk6$"
o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,

- stopnia zaawansowania realizacji programdw wieloletnich

Biorqc pod uwagQ dokonane ustalenia- przedlozone spra*ozdanie, mimo stwierdzonych
uchl bieri zaopiniovr ano jak !v senlencji.

Od niniejszej uchwaly pzysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

.:.,,egionalna ft ba Obrachrr,rkow:r
w Ka tow icach PRZEWODNICZ4CY

VI Skladu Orzekajqcego
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