REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 KATOWICE

WA- 4102/377/2014

tei. 32 60 44 900
fax : 32 60 44 901

e-mail : katowice@rio.gov.pl
NIP 9541026139

Katowice, dnia 15 wrzesnia 2014 r.
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W zalqczeniu przesylam Uchwal~ III Sidadu Orzekaj~cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:
Nr 41001111/15012014 w sprawie opmll 0 przedlozonej
przez Burmistrza Miasta Pyskowice informacji 0 przebiegu wykonania
budzetu za I p6lrocze 2014 roku .
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Uchwala Nr 410011111150/2014
z dnia 15 wrzesnia 2014 roku
III Skladu

Orzekaj~cego

Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii 0 przedloionej przez Burmistrza Miasta Pyskowice informacji
o przebiegu wykonania budietu za I p61rocze 2014 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pazdziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowy ch ( Dz. U. z 2012 r.
poz. 1113 z p6Zn. zm.) III Sklad Or zekajqcy Regionalnej
Izby Obrachu nkowej
w Katowicach u c h w a I a co nastypuje:

§1.
Wydaje sit( pozytywn~ Oplnly 0 przedlozonej przez Bunnistrza Miasta Pyskowice
inforrnacji 0 przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2014 roku.

§ 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Uzasadnienie :
Zgodnie z art. 266 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poin. zm.) Burmistrz Miasta Pyskowice przedlozyl do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach materialy dotyczqce wykonania budzetu,
ksztahowania siy wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsiywziyc wieloletnich
oraz przebiegu wykonania planow finansowych instytucji kultury, dla ktorych gmina jest
organem zalozycielskim.
W wyniku przeprowadzonego badania infonnacji 0 przebiegu wykonania budzetu
za I polrocze 2014 roku III Sklad Orzekajqcy stwierdzil, co nastypuje:
1. Inforrnacja z wykonania budzetu za I polrocze 2014 roku nie wykazuje rozbiemosci
w stosunku do danych wykazanych w statystycznych sprawozdaniach budzetowych,
okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) oraz w rozporzqdzeniu Ministra
Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdail jednostek sektora finansow
pubJicznych w zakresie operacji finansowych (Oz. U. Nr 43, poz. 247).
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2. Przedstawiona informacja jest kompletna, gdyz obejmuje elementy wymieruone w uchwale
organu stanowi,!-cego gminy w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze p6lrocze,
podjytej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych, tj.:
a) dane 0 przebiegu wykonania dochod6w i wydatk6w za I p6Irocze 2014 roku, kt6re og6Iem
wyniosly odpowiednio po stronie:
-dochod6w 26.947.111,41 zl,tj. 45,1% planu,
- wydatk6w 25.943.205,73 zl, tj. 43,0 % planu;
b) informacjy 0 ksztahowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej, w tym 0 realizacji
przedsiywziyc ujytych zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych w zal,!-czniku
do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Na dzieit 30 czerwca 2014 roku I'!-czna kwota zobowi,!-zait wykazanych przez gminy wynosi
1.168.120,83 zi i dotyczy zobowi').Zatl z tytulu zaci,!-gniytych pozyczek i kredytu.
4. Burmistrz Miasta Pyskowice nie wskazuje na istotne zagrozenia dla dalszej realizacji
budzetu biez'!-cego roku, choc sygnalizuje obawy dotycz'!-c'!- wykonania dochod6w z czynsz6w
za wynajem lokali komunalnych i oplat za korzystanie ze srodowiska.

Skiad Orzekaj'!-cy zapoznal siy r6wniez z przediozon'!- informacj,!wykonania plan6w finansowych gminnych instytucji kultury.
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przebiegu

Bior,!-c pod uwagy dokonane ustalerua - przediozon'!- informacjy zaopiniowano jak
w sentencji.
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mgr J6zef Stcrplowski
Od niniejszej uchwaly przysIuguje odwolanie do pelnego skiadu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doryczenia.
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