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Uchwala Nr 4200A/ l/13112020

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 wrzeSnia2020 r.

w sprawie opinii o przedlo2onej przez W6jta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania

budZetu za I p6lrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. I i2, art.20 ust.l ustawy z dnia 7 puhdziemika 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2137) VI Sklad Orzekaj4cy Regionalnej

IzbyObrachunkowej wKatowicach u c hw a la, conastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig z vwagq o przedlohonej przez W6jta Gminy Starcza informacji

o przebiegu wykonania budzetu zal polrocze 2020 roku.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.266 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U.22019 r. poz.869 zp62n. zm.) W6jt Gminy Starcza przedlo?yl do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach, materialy dotycz1ce przebiegu wykonania budzetu za I polrocze

2020 roku, ksztaltowania sig wieloletniej prognozy finansowej irealizacji przedsigwzigi wieloletnich

orazprzebiegu wykonania plan6w finansowych samorz4dowych instytucji kultury, dla kt6rych gmina

jest organem zaloZycielskim.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedlolonych dokument6w VI Sklad Orzekaj4cy

stwierdzil, co nastgpuje:

Informacja zwykonania budzetu za lp6lrocze 2020 roku nie wykazuje rozbieZno5ci

w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budZetowych, okre5lonych w rozporzqdzeniu

Ministra Rozwoju iFinans6w zdnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej

(Dz. U. 22019 r. poz.1393 zpoLn. zm.) orMw rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 4 marca

2010 r. w sprawie sprawozdafi jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji

finansowych (Dz.U.22014 r. poz. 1773),za wyjqtkiem rozbieznoSci polegaj4cej na:
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l. na str I informacji podano dwie kWoty planu wydatk6w og6lem (15.9'16.468,10 i 16.170.3'70,07), kt6re sq
blgdne. Prawidlowa kwota to 16.174.870,07.

2. na str. 32 v,rykazano niewla5ciw4 kwotg planu po zmianach w wydatkach dot. odpad6w
komunalnych (398.222,00). Jest to niezgodne z zal. o wydatkach na str 27 (406.654,00).

3. na str I informacji o wpf wykazano nieprawidlow4 kwotg planu dochod6w biezqcych
(14.510.278,32) a powinno by6 14.499.678,32

4. na str. 7 informacji o wpf wykazano niewla5ciwe kwoty planu po zmianach dochod6w og6lem
(16.660.392,10) i dochod6w biez4cych (14.495.178,32). Prawidlowo powinno byi odpowiednio
16.664.892,10 i 1 4.499 .67 8,32.

Przedstawiona informacja jest kompletna, bowiem obejmuje elementy wymienione

w uchwale organu stanowi4cego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania

budzetu za pierwsze p6lrocze, podjgtej na podstawie art.266 ust.2 ustawy o finansach

publicznych.

Wykonanie budzetu Gminy Starcza zalpobocze 2020 roku przedstawia sig nastgpuj4co:

- dochody og6lem 8250 076,39 21,tj.49,5 yo planu,

- wydatki ogolem 6 826 048,63 zl, tj.42,2 Vo planu,

- nadwyzka budZetu | 424 027,76 zl.

Na dzieri 30 czerwca 2020 roku lqczna kwota dlugu Gminy Starcza (wynikaj4ca ze

sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi4zah wedlug tytul6w dfuznych) wynosi 2 088 924,00 zl, co

stanowi l2,5yo planowanych dochod6w. Gmina nie wykazuj e zobowi4zari wymagalnych.

Zalqczona informacja o ksztattowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o realizacji przedsigwzigc, o kt6rych mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

przedstawia wykonanie danych finansowych za I p6lrocze br. oraz przebieg realizowanych

przedsi gwzi96 wieloletnich.

Sklad Orzekaj4cy dodatkowo zapoznal sig r6wnie2 z informacj4 o przebiegu wykonania planu
finansowego samorz4dowej instytucji kultury dla kt6rych gmina jest organem zalozycielskim.

Bior4c pod uwagg dokonane ustalenia -przedloione materialy zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaty przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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