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Uphwala Nr 4200/VI l58l2OZA

W Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie opinii o ptzedNoilonym pnrcz W6jta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania
budietu za2AL9 rokwraz z informacj4 o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt5, art. 19 ust.2iart.20 ust.l ustarvy zdnia 7 puitnemika 1992r. o
regronalnych izbach obrachunkowych (Dz. LI. zZATS r.rr:lz-.2137) VI Sklad Orzekajacy Regionalnej
Izby Obrachunkowej wKatowicach uchwal a, conastgpuje:

s1.
Wydaje sie pozytywn4 opinie z r-ar;frzr;irentami o przedomnymprzez W6jta Cminy Starcza

sprawozdaniu z wykonania budzetu 2a2019 rok wraz z informacj4 o stanie mienia komunalnego.

$2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie:

VI Sklad Orzekajacy Regionalnel Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal anali4y
formalno-prawnej i merytorycmej przedoinnych ptzez W6jta Gminy Starcza material6w
dotycz4cych wykonania budzetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdzil, co
nastgpuje:

1. W zakresie przedlozonego sprawozdania zv4ikonania budzetu za 2019 rok ustalono, ze nie
wykazuje ono rozbiemoSci w stosunku do danych wykazanych w statysfycmych sprawozdaniach
budzetowvch- okre$lonych \ / rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju
i Finansow z dnia 9 stycmia 2018 r. w sprawie sprawozdawcmsci bud2etowej (Dz. IJ. z 2019 r.

poz. 1393 zpoin.zm.|.
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2. Sprawozdane z wykonania bud2etu obe;muje informacje wymienione w art. 269 usta'ary z &ri.a27
$erDnla 2A09 finansach

publiczrych (Dz. U. 22019 r.poz. 869 zpom. zn.), q

a) wykonane dochody i 'arydatkr w szczegolowoSci nie mniejszq niz
w uchwale bud)ctowej, kt6re ogolem wynosz4 odpowiednio:
- dochody 14975 396,89 21,tj.99,53%planu"
- qydatki i4 888 65I,22 zl,tj. gs,giYoplanu;

b) r,vykaz znian w planie wydatk6w dokonanych w ciqgu roku na realizacjq programow
finansowany ch przy udzi sI. Srodk6w unijnych;

c) stopieir zaawansowania realizacji program6w wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera r6wniez inne dane liczbowe i informacje, kt6re przedsawiaj4
rryykonanie budZetu w 2019 roku pod wzglgdem finansowym i rze*znwym, z kt6rych wynika m.in. ze
lvymog okredlony w art. 242 ustauy o finarsach publicznych zostal spetniony, gdyz wykonane
dochody biefu4ce byiy wyzsze niz poniesione wydatki bieitry,e .

\-qcnra kwota dtug., na koniec roku 2019 wyniosla 2 334 154,63 A, t1.I5,59yo wykonanych
dochodow w 2019 roku.
Z anali4r danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 20T9 rok wynik4 ze na
koniec 2019 roku Gmina miaia zobowi4zania urymagalne w wysokosci 230-63d Sklad Orzekajacy
^tvraca uwagQ, iz zgodnie z art. 44 ust. 3 pl<l 3 ustawy o finansach publiczrych uzydatki publiczre
powinny byc dokonywane w wysokoSci i terminach wynikaj4rych z wczesniej zaci4gnigtych
zobowiqzan.

Skiad Orzekaj4cy wskazuje zn w przedlozonym sprawozdaniu rue ujqto informacji, o ktorych mowa
w art. 6r ust. 2e ustarnry o utrrymaniu czystofci i porz4dku w gminach (Dz. TJ. z 2019 r. paz. 2A10 z
pain. zm.\, dotycz4ce wysokofci zrealizowanych dochod6w z tyhrtu optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatk6w poniesionych na fi.rnkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymr.

3. Przedlozona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starcza w ocenie Sktadu
Orzekaj4cega zawrera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Bior4c pod uwagq dokonane ustalenia -przedlo2nne sprawozdanie zaopiruowano jak w sentencji.
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Od nimejszel uchwaly prrysiuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej wKatowrcaclr" w'terminie 14 dni oddat-v je1 dorqczenia-

Przewodni cr4cy VI Stdadu Orzekaj4cego

Miroslaw Cer
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