
Uchwala Nr 4200 NlVl68n0fi
z onla 2l wrzesnla 2017 rolru

VII Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o pnedlo2onej przez W6jta Gminy Starcza informacji z pnebiegu

wykonania budiretu za I pti*rocze 2Ol7 rol*

Na podstawie art. 13 pkt. 4, art. 19 ust. I i 2 ustawy z &ia

7 pui:dierntka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 561) VU Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izhy Obrachunkowej w Katowicach

uchwa la  conas tgpu je :

$1.
Wydaje sig pozytywn4 opinig o przedlozonej prznz W6jta Gminy Starcza informacji o

przebiegu wykonaniabudzau Gminy Starcza zalfihoczc 2017 roku.

s2.
Uchwala wchodzi w 2rycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z alrt. 266 ust. I ustawy z dniz 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach

publicznych (D". U. z 2O16 r. poz. 1870 z p6in. art) w dniu 29 sierpnia 2Ol7 r. do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wptyngty matenaly dotycz4ce wykonania

bud2etu, ksztaltowania sig weloletniej Wogtwry finansowej i realizacji przedsigwziq6

wieloletrich. W wyniku przeprowadznnego badania przedo2onych dokument6w VII Sklad

Orzekaj 4cy stwierdzil, co nastQpuj e:

Informacja z wykonania budjptu za I p6hoczn 2Ol7 roku nie wykazuje rozbieznofci

w stosunku do danych wykazanych w sprawoz.daniach statystyczrych, bud2etowych,

okreSlonych w roqorz4dzeniu Ministra Finans6w z &ria 16 stycznia 2014 r. w sprawie

sprawozdawczoSci bud2etowej (Dr. U. z 2AW r. Wz. l0l5 z Win. an.) oraz w

roryorz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek

sektora finans6w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz U. z 2014 poz.l773.).



Przedstawione informacje obejmujq elementy wymienione w uchwale organu

stanowi4cego gminy w sprawie zakresu i formy informagi na temat wykonania bud2etu za

pierwsze polrocze, podj gtej na podstawi e art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publi czrych, tj . :

a) dane o przebiegu wykonania dochod6w i uydatk6w zapierwsze p6hocze 2017 roku,

w szczegolowo$ci okreilonej przez organ stanowiqry, kt6re ogolem wyniosty

odpowi ednio po stronie:

- dochodow 6 023 879,41 
"l, U. 52,25 yoplanu,

- wydatkow 7 028 309,19 ,],tJ. 61,23 o/oplanu;

b) informacjg o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji

przedsigwzig6 ujgtych zgodnie z wt. 226 ust. 3 ustaury o finansach publicznych

w zalqcnrlku do uchwaly wsprawie wielolefrriej prognozy finansowej.

Nie przeslano natomiast informacji za pierwszn pohocze br. o przebiegu wykonania

planu finansowego z jednostki, dla kt6rej Gmina Starcza jest organem zaloZycielskim, a

mianowicie: samorz4dowej insgrtucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publiczrej w Starczy.

Powy2szy wymog wynika z przepisow afi. 266 ust.l pkt 3 w ni4zku z afi. 265 pkt I ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrych. Nalezy zaznczy|, iz W6jt Starczy w

przedlo2onej informacji z prz-ebiegu wykonania budZetu zamiexicit informacje dotycz4ce

realizacji planu finansowego ww. inst5rtucji kultury z.alyithoczn,ZolT t.

Sklad Orzekajary stwierdzq i2 w Gminie Starcza zobowiq4ania finansowe z frfulu

zaciqgniggch kredyt6w i poiyczek wg stanu na dzieh 3O czerwca 2Ol7 r wyniosly ogolem

2 623 954,21 zl i stanowity 22,86 o/o planowanych docho&w.

Sklad Orzekajacy ̂ wraca uwagQ, Le w tabeli przedstawiaj4cej stan zobowiq,zan

niewymagalnych nie wykazano zobowiqzania w kwocie 588 zI (dzial 855, rozdial 85508 S

433\.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia - przs&oinne materiaty pomimo uwag -

zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach, w terminie 14 dni od dafy jej dorgczenia.

PRZEWODNTCZACA

VII Skladu Ozekaj4cego

Sylwia Hanna Nowakowska


