
Uchwala Nr 4200NI197 12016

z dnia 5 wrzeSnia 2016 roku

VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedloLonej przez W6jta Gminy Starcza informacji z przebiegu

wykonania budietu Gminy Starcza za I p6lrocze20l6 rok

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

7 puldziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolyych (Dz. U. z 2016 r. poz.

561) \/I Sklad Orzekaj1cy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach uchw al a,
co nastgpuje:

$1.
Wydaje si? pozytywnq opinig o przedlohonej przez W6jta Starcza informacji

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Starcza zaI p6hocze 2016 roku.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z aurt. 266 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p62n. zm.) W6jt Gminy Starcza przedloiryl do Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach, materialy dotycz4ce wykonania budzetu, ksztaltowania sig

wieloletniej prognozy finansowej ircalizacji przedsigwzig6 wieloletnich oraz przebiega

wykonania planu finansowego jednostki, dla kt6rej gmina jeSt organem zaloZycielskim.

W wyniku przeprowadzonego badania przedlohonych dokument6w - VI Sklad

Orzekajqcy stwierdzil, co nastgpuj e :

1. Informacja z wykonania budzetu za I p6lrocze 2016 roku nie wykazuje rozbie2noSci

w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budzetowych, okreSlonych

w rczporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia2}l4 r. w sprawie sprawozdawczoSci

budzetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. l0l5) oraz w rczporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie

operacj i finansowych (Dz. U .z 201 4 r., poz. 17 7 3 )



2. Przedstawione informacje s4 kompletne, gdyZ obejmuj4 wszystkie elementy wymienione

w uchwale organu stanowi4cego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat

wykonania budZetu za pierwsze p6hoczq podjgtej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych, tj.:

a) dane o przebiegu wykonania dochod6w i wydatk6w za pierwsze p6Lrocze 2016 roku,

kt6re og6lem wyniosty odpowiednio po stronie:

- dochod6w 4.859.317 ,55 zN, tj. 47 ,84 oh planu,

- wydatk6w 4.522.666',63 zN, tj. 51,99 Yo planu;

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

przedsigwzig6 ujgtych zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

w zal1cznrkrrdo uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia -przedlohone materialy zaopiniowano jak w sentencji.
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