
Uchwała Nr 4200/VI/140/2019 

z dnia 12 września 2019 roku 

VI Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Starcza informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 

 

Na podstawie art. 13 pkt. 4, art. 19 ust. 2, art.20 ust.1 ustawy z dnia  

7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 561 

z późn. zm.) VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Katowicach   

u c h w a l a,  co następuje:  

§ 1. 

 Wydaje się pozytywną opinię z uwagami o przedłożonej przez Wójta Gminy Starcza 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 869 z późn. zm.)  Wójt Gminy Starcza przedłożył do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach, materiały dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., 

kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć 

wieloletnich oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, 

dla której gmina jest organem założycielskim. 

W wyniku przeprowadzonego badania przedłożonych dokumentów VI Skład 

Orzekający stwierdził, co następuje: 

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku generalnie nie wykazuje 

rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych 

budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów  

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1393) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w 

sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) za wyjątkiem rozbieżności polegającej na: 



- wykazaniu w informacji opisowej zobowiązań w kwocie 229,70 zł na § 430 rozdz. 

75023- dostęp do LEX Gamma, a w sprawozdaniu Rb-28S takie zobowiązania nie 

występują. 

2. Przedstawione informacje są kompletne, gdyż obejmują wszystkie elementy wymienione  

w uchwale organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji  

na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych. 

3. Wykonanie budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:  

- dochody ogółem 6.481.364,95 zł, tj. 39,10 % planu, 

- wydatki ogółem  7.628.241,72 zł, tj. 47,00 % planu. 

 

Na koniec I półrocza gmina wykazała deficyt budżetowy w wysokości 1.146.876,77 zł przy 

planowanej nadwyżce w wysokości 335.000,00 zł.  

 

Skład Orzekający zwraca uwagę na bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych            

(tylko 4,8%). 

4. Na dzień 30 czerwca br. zadłużenie gminy Starcza ustalone wg sprawozdania Rb-Z 

wynosiło 3.328.106,95 zł, tj. 20,10% dochodów planowanych na 2019 r. Gmina nie wykazuje 

żadnych zobowiązań wymagalnych.  

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  

przedstawia podstawowe wielkości na koniec czerwca br. oraz przebieg realizowanych 

przedsięwzięć wieloletnich. 

6. W przedłożonych materiałach Wójt Gminy Starcza nie wskazuje na szczególne zagrożenia 

w realizacji budżetu w II półroczu br. 

7. Skład Orzekający zapoznał się dodatkowo z przedłożoną informacją o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której gmina jest organem 

założycielskim.  

 

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone materiały, zaopiniowano jak 

w sentencji. 

 

 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

VI Składu Orzekającego 
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