
Uchwala Nr 42fi)/YU 6212019
z dnla 9 kwletnla 2019 r.

VI Skladu Orzekajecego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o pnedloionym pnwz W6jte Gminy Starcza sprawozdaniu

z wykonania budietu z.a 2018 rok wraz z infonnacj4 o stanie mienia
komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4zku z afi. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pu2daemlka1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz U. z2016 r. poz.56l)
VI Sklad Orzekaj4ry Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach uch w a I a, m
nastgpuje:

$1.

WydEe sig pozytywn4 opinig o przedoinnymprzez W6jta Gminy Starcza sprawozdaniu
z wykonania bud2etu za20l8 rok wraz z informacj4 o stanie mienia komunalnego.

s2.

Uchwda wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

VI Sklad Orzekaj4cy Regronalnej I6y Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytoryczrej przedozonych prznz W6jta Gminy Starcza material6w
dotycz4cych wykonania budretu gmlny oraz informaqii o stanie mienia komunalnego
i stwierdzil, co nastqpuje:

1. W zakresie przedlo2onego sprawozdania zwykonania bud2etu za 2018 rok ustalono,
ire, nie wykazuje ono rozbiezno$ci w stosunku do danych wykazanych w statystyczrych
sprawozdaniach budietouych, okreflonych w roryrz4dzrlrriu Ministra Finans6w z dnia
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprau,ozdawczo6ci budzetowej (D". U. z 2018 r. poz. 109
zp6in. an.).

2. Sprawozdanie z wykonania budzetu jest kompletne, gdyL obejmuje informacje wymienione
w wt. 269 ustawy z dnia27 ierpnia}OA9 r. o finansach publiczrych (Dz U, 22017 r. poz.
2077 zp6zn. zrn.), tj.:

a) uzykonane dochody i wydatki w szczegolowofci nie mnielszej
w uchwale budZetowej, ktore ogolem wynosz4 odpowiednio:

mz



- dochody I1.913.005,04 zhtj. 99,06 Yoplallny
- wydatki 12.509.541,89 A, tl. 96,A1 yoplanu;

b) zniany w planie wydatkow na realizacjg program6w finansowanych z udzialem Srodk6w,
o ktorych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane
w trakcie roku bud2etowego;

c) stopiefi za:Iwansowania realizacj i program6w wieloletnich.

Sprawozdanie zaniera r6wnie2 inne dane liczbowe i informacje, ktore przedstawiaj4
wykonanie bud2etu w 2018 roku pod wzglgdem finansowym i nrr;mwym, z kt6rych wynika
m.in. 2e wym6g okre$lony w art. 242 ustawy o finansach publicanych zostal spelniony, gdy2
wykonane dochody biezqce byty wy2sze niz poniesione wydatki biei4ce.@czr'a kwota dlugu
na koniec roku 2018 wyniosla 2.336.424 zl, co stanowi 19,61 yo dochod6w wykonanych.
Gmina Starcza na dneh 2l .12.20 I 8r. nie wykazuje zobowiqztrr wymagalnych.

Sklad OrzekE4cy zwram uwagQ na uchybienie polegajQce na blgdnym wykazaniu
kwoty wydatk6w ogolem ( str. nr 9 i 33 sprawozdania).

3. Prz.edloinna informacja o stanie mienia komunalnego Grniny Starcza w ocenie Skladu
Orzekal4cego zawiera elementy wymienione w art. 267 us/..l pkt 3 ww. ustauy.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia - przedo2one sprawozdanie zaopiniowano jak
w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przystuguje odu,olanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachrnkowej wKatowicach, w terminie l4 &ri od datyjej dorgczema.

PRZEWODNTCZ4CY
VI Skladu Onekaj4cego

Elektroniczn ie podpisany
przez Miroslaw Cer


