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Uchwala Nr

z dnia 24 kwietnia 2018 roku
VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

w sprawie opinii o przedloZonym przez W6jta Gminy Starcza sprawozdaniu
z wykonania budZetu za 2017 rok wraz z informacjA o stanie mienia
komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
VI Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uch w a I a, co
nastgpuje:

sr.
Wydaje sig pozytywn4 opinig o przedlolonym przez W6jta Gminy Starcza sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2017 rokwraz z inforrnacj4 o stanie mienia komunalnego.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

VI Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedlozonych przez Wojta Gminy Starcza material6w
dotycz4cych wykonania budzetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
i stwierdzil, co nastgpuje:

1. W zakresie przed\o|onego sprawozdania z wykonania budzetu za 2017 rok ustalono , 2e nie
wykazuje ono rozbieznoSci w stosunku do danych wykazanych w statystycznych
sprawozdaniach budzetowych, okre5lonych w rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. 22016 r. poz. 1015
zpoLn. zm.), kt6re ma zastosowanie do sprawozdah za rok 2017 na podstawie $ 22
rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w zdnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. 22018 r. poz. 109).

2. Sprawozdanie z wykonania budZetu obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z po2n. zm.),
tj.:



a) wykonane dochody i wydatki w szczegolowoSci okreSlonej jak w uchwale budzetowej,
kt6re og6lem wynosz4 odpowiednio:

- dochody 12015 631,08 21,tj.99,77%oplan.u,
- wydatki 11 805 148,13 zl,t j .97,43o/o planu;

b) zmiany w planie wydatk6w na realizacjg program6w frnansowanych z udzialem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budzetowego;

c) stopieri zaawansow ania realizacj i program6iv wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera r6wniez inne dane liczbowe i informacje, kt6re przedstawiaj4
wykonanie budzetu w 2017 roku pod wzglgdem finansowym i rueczowym, z kt6rych wynika
m.in. ze rvym6g okre5lony w arl.242 ustawy o finansach publicznych zostal spelniony, gdyZ
wykonane dochody biez1cebyly wyLsze niz wydatki biel4ce o 972 527,12 zl.
LEczna kwota dfugu na koniec roku 2017 wyniosla | 546 424,00 zl.

! Gmina Starcza na dzief' 31 .12.2017 r. nie wykazuje zobowi4zari wyrnagalnych.

3. Przedlo|ona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starcza w ocenie Skladu
Orzekaj4cego zawiera elementy w)nnienione w art. 267 lst.l pkt 3 ww. ustawy.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia - przedlo2one sprawozdanie zaopiniowano jak
w sentencii.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie l4 dni od daty jej dorgczenia.

PRZEWODNICZ4CY

VI Skladu Orzekaj4cego

Elektronicznie pod pisa ny
przez Miroslaw Cer


