
Ughwala Nr 4200/Vll 159 12018

z dnla l[ wrueSnta ZOIE rolru

VI Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Katowicach

w sprawie opinii o prznilloironej pnn, W6jta Gminy Starcza informacji o pnebiegu
wykonania budietu z,zlp6llrocz.e 2018 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 2, art.20 ust. I usawy z dnia 7 puldziemlka
1992 roku o regionalnych idach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) VI Sklad
Orzekaj4cy Regionalnej L#y Obrachunkowej w Katowicach uch w al a, conastqpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig z uwagami o przedozonej przez W6jta Gminy Starcza
informacji o przebiegu wykonaniabudintu za,lfirocze 2018 roku.

s2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie zaft. 266 ust. I ustawy z dnia?7 sierpnia}O09 r. o finansach publiczrych

(Dz. U. 22017 r. poz.2A77 z Win nn.\ W6jt Gminy Starcza przedioiryl do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach materidy dotycz4ce wykonania bud2etq ksztaltowania siq
wreloletniej prognozy finansowej i realizaqi przndsiqwagc wreloletrich oraz przebiegu

wykonania plan6w finansowych jednostek, dla kt6rych gmina jest organem zdozycielskim.

W wyniku prznprowadmnej analizy przdloinnych dokumentow VI Sklad Orznkaj4cy

stwierdzil, co nastgpuj e:

l. Informacja zwykonania budZetu za I p6trocze 2018 roku nie wykazuje rozbieinorici w

stosunku do danych wykazanych w sprawozaniach statystycznych budZetowych, okreSlonych
w rozporz4dznniu Ministra Rozwolu i Finansow z &ria 9 sqycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczoSci budiptowej (Dz. U. z20l8 r. poz. fi9 zpbin. z,n) oraz w rozporz4dzeniu
Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdat'r jednostek sektora finans6w
publiczrych w zakresie operacli finansowych (Dz. U. 22014 r.Wz. 1773').



2.Przpdstawtone informacje s4 komplefire, gdyz obejmuj4 obejmuj4 elementy wymienione w

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

wykonania budZetu za pierusze p6lrocze, podjgtej na @stawre art. 266 ust. 2 ustarvy o

flnansach publicznych, tj :

a) dane o przebiegu wykonania dochod6w i wydatk6w za pierwsze p6hocze 2018 roku, kt6re

ogolem wyniosty o@owiednio po stronie:
- dochod6w 5 965 032,23 zl,tj. 46,10 planu,
- rryydatk6w 5 860 638,49 il,tj.46Yoplanu;

b) informacjg o ksztaltowaniu sig wieloletniej progno4y finansowej, w tym o przebiegu

realizacji przedsigwzigi, ujgtych zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

w zal4cziku do uchwaty w sprawie wreloletniej proglozy finansowej.

3. Na dzieri 30 czerwca 2018 roku l4cma kwota dlugu Gminy Starcza (wynikaj4ca ze

sprawozdania o stanie zobowiqzari wedug brtul6w dluzrych) wynosila | 378 424,0A z], ca

stanowilo l0,7yo planowanych dochodow. Gmina nie wykazuj e znborvi4zah urymagalnych.

Sklad Orzekaj4cy z:vnaca uwagg na:

zerowe wykonanie dochod6w maj4tkowych, w tym dochod6w ze sprze*firy maj4tku
- bardzo niskie wykonanie planu wydatk6w m4i4tkourych (10,60Q

bledy lvystepuj4ce w informacji opisowej polegqi4ce na:

. nieprawidlourym wykazaniu wysoko$ci planu wydatk6w w dziale 851,

r nieprawidlowym wykazaniu kvrrcty skutkow udzielonych ulg i umorzet'r,
o nieprawidlowym wykazaniu w abeli dotycz4cej ksztaltowania sig Wielolefrriej

Prognozy Finansowej udzielonych poirtlczek jako ,,inne rozchody nykup

obligacji"

Prry wydawaniu opinii Sklad Orzekaj4ry zaponal sig z przedlozon4 informacj4

o przebiegu wykonania planu fi nansowego samordowej instytucj i kultury.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia - przn&olnne materidy zaopiniowano jak

w sentencji.

Od niniejszej uchw*y przysfugule odqotanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachurkowej wKatowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PRZEWODNICT,AU
VI Skladu Orzekaj4cego

Elektronicznie podpisany
przezMiroslaw Cer


