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w sprawie: opinii o przedloZonym prir,ez W6jta

z wykonania bud2etu za, 2016 rok wraz

komunalnego.

z dnia25 kwietnia 2017 roku % j*.8eq"a-:lfk--

VII Skladu Orzekajqcego Regionalnei-Iz6! -C 3".{^

Gminy pfnrf? spraryozdani
z inforrfrI(jQ-fiSt5iiic- mi€rfltr

Na podstawie aft. 13 pkt 5 w zwi4zku z aft. 19 ust. 2 ustawy z dnia

7 paLdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22016 r. poz.56l)

VII Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach uchw ala, co

nastgpuje:

$1.
Wydaje sig porytywn4 opinig o przed\.o2onym przez W6jta Gminy Starcza

sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok wraz z informacj4 o stanie mienia

komunalneso.

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

Uzasadnienie:
VII Sklad Orzekaj1cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal

analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedlohonych przez W6jta Gminy Starcza

material6w dotycz1cych wykonania budzetu gminy i stwierdzil, co nastgpuje:

1. W zakresie przedloZonego sprawozdania z wykonania budZetu za 2076 rok ustalono, ze nie

wykazuje ono rozbiezno5ci w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach

statystycznych budzetowych, okreSlonych w rozporzEdzeniu Ministra Finans6w z dnia

l6 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci budZetowej (Dz. U. 22016 r.,poz.1015).

2. Sprawozdanie zwykonania budzetu jest kompletne, gdyz obejmuje informacje wymienione

w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.

1870 zpoLn. zm.),t j .

a) wykonane dochody i wydatki w szczegolowoSci okreslonej jak w uchwale budzetowej.

kt6re og6lem wynosz4 odpowiednio:
- dochody 10 315 486,18 zl,{1.700,28 o/o planu,
- wydatki 10 065 160,23 21.tj.96,70 o/o planu.



ZobowiEzania dlugoterminowe z,tytulu zaciqgniEtych kredyt6w i poZyczek wynoszq na

koniec 2016 roku I 846 424 zl i stanowiE 77,90 o/o dochod6w wykonanych.

b) wykaz dokonanych w ci4gu roku zmian w planie wydatk6w na realizacjg program6w

finansowanych przy udziale Srodk6w unijnych i innych zagranicznych niepodlegaj4cych

zwrotowi,
c) stopieir zaawansowaniarealizacji program6w wieloletnich, w tym wsp6lfinansowanych ze

Srodk6w, o kt6rych mowa w pkt b., kt6ry w ocenie W6jta jest odpowiedni w stosunku do

przyj gtego harmonogramu.

Sprawozdanie zawiera rownie? inne dane liczbowe i informacje. kt6re obrazujq wykonanie

bud2etu w 2016 roku pod wzglgdem finansowym i rzeczorym, z ktorych wynika m.in.

Ze wym6g okreslony w art. 242 usta*y o finansach publicznych zostal spelniony.

3. Przedloaona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starcza w ocenie Skladu

Orzekaj4cego zawieraelementy wymienione w art. 267 ust.1 pkt 3 ww. ustawy.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia - przedlolone sprawozdanie zaopiniowano jak

w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

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

PRZEWODNICZACA

VII Skladu Orzekaj4cego

Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Hanna
Nowa kowska


