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Z do a 12 sierpnia 2008 roku
I

Obra bunkowej
rzekaj
¹cego w Regionalnej
Katowicach

Sk³adu

MIASTA
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L.dz. la³ "."

0tlZyma³

w sprawie: opinii o przed³o nej przez Burmistrza Miasta Ustronia informacji
o przebieguwykon nia bud¿etuza I pó³rocze2008roku.
Na podstawieart. 13 P t 4, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 paŸdziernika1992roku
o regionalnychizbachobrach owych(Dz. U. z 2001r. Nr 55,poz. 577z póŸno
zm.) I Sk³ad
Orzekaj¹cy RegionalnejIzby
rachunkowejw Katowicachu c h wal a co nastêpuje:

§ 1.
Wydaje siê pozytywn¹ opiniê o przed³o¿onejprzez Burmistrza Miasta Ustronia
informacjio przebieguwyko
a bud¿etuza I pó³rocze2008roku.

§ 2.
Uc wa³awchodziw ¿yciez dniempodjêcia.

Uzasadnienie:
---

I Sk³adOrzekaj¹cy Re ona1nejIzby Obra~hunkowejw Katowicachdokona³oceny
infonnacji Burmistrza Miasta Ustronia o przebiegu wykonania bud¿etu za l pó³rocze
2008roku.
Do wydania opinii wy orzystanotak¿edane liczbowe zawarte:w sprawozdaniach
z wykonania planu dochodów bud¿etowych,planu wydatków bud¿etowych,o nadwy¿ce
jednostki samorz¹duterytorial go, o staniezobowi¹zañ,o stanienale¿noœci,
w pó³rocznym
sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, a tak¿e w
sprawozdaniach:
Rb-27ZZ,Rb 30, Rb-33 i Rb-50 W ocenieSk³aduOrzekaj¹cegospe³niaj¹
onewymogi formalno-prawne eœlone
w obowi¹zuj¹cychprzepisachprawa.
Zgodnie z uchwa³¹ b ¿etow¹ Nr XVII/148/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku
dochodyzaplanowanow wyso oœci45.917.413z³ a wydatki w wysokoœci
51.641.457z³. Po
stronieprzychodówwykazanokredyty bankowe,po¿yczkii wolne œrodkina kwotê ogó³em
6.663.619z³ a po stronierozch dów sp³atêkredytui po¿yczeknakwotêogó³em939.575z³.
Bud¿etpo zmianachwykazany sprawozdaniach
bud¿etowych
zamykasiê po stronie:

- dochodówkwot¹
48.656.144,81
z³,
- wydatkówkwot¹
55.864.737,81
z³,
- przychodów
kwot¹ 8.148.168,00
z³,
- rozchodów
kwot¹
939.575,00
z³.
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Wielkoœcite znajduj¹ odzwierci
Miasta Ustronia oraz w uc
I pó³rocza br.

lenie w informacji opisowej, przed³o¿onejprzez Burmistrza
a³ach i zarz¹dzeniach zmieniaj¹cych bud¿et w ci¹gu

Za I pó³rocze 2008 roku wykon

ie bud¿etuprzedstawiasiê nastêpuj¹co:

- dochody 23.213.770
- wydatki

,

24.011.599

z³, tj. 47,7 % planu,
z³, tj. 43,0 % planu.

W strukturze osi¹gniêtych doc
16,7 % i dotacje celowe 9,3 %.

dów dochody w³asne stanowi¹ 74,0 %, subwencja ogólna

W
. strukturze
. poniesionych wy
mwestycyjne.

tków 73,1 % stanowi¹ wydatki bie¿¹ce a 26,9 % wydatki

Ze sprawozdaniao stanie zobo ¹zañ wynika, ¿e ³¹czna kwota zobowi¹zañ jednostki na dzieñ
30 czerwca 2008 roku wynosi 4. 56.121 z³, co stanowi 8,9 % planowanych dochodów gminy
w 2008 roku.
Plan finansowy zadañ z zakr, su administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
jednostce samorz¹du terytorialn o ustawami wykonany zosta³nastêpuj¹co:
I
1

- dochody
-

wydatki

Plan

2.775.5161 z³
2.775.516181z³

Wykonanie

1.380.978,81
z³
1.374.607,78z³

%

49,8,
49,5.

Wynik bud¿etu osi¹gniêty w I
roczu 2008 roku jest ujemny i wynosi 797.828,69 z³, na co
wp³ynê³o szybsze tempo realiza ,~i i wydatków ni¿ dochodów. Wed³ug wyjaœnieñzawartych
w informacji opisowej Burmi 'trza Miasta nie wystêpuj¹ istotne zagro¿enia dotycz¹ce

wykonaniazarównoplanudoch ' ówjak i wydatkóww rokubud¿etowym
2008.
Bior¹c pod uwagê po

ze ustalenia I Sk³ad Orzekaj¹cy orzekajak na wstêpie.

Od niniejszej uchwa³y Pr zydentowi Miasta przys³uguje odwo³anie do pe³negosk³adu
Kolegium Regionalnej Izby Ob chunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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