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Uchwa³a Nr 4100/1/127/2008
z dnia 6 sierpnia 2009 roku
æ

I Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o prLcd³o¿onej przez Burmistrza Miasta Ustronia informacji
o przebieguwykonania bud¿etuza I pó³rocze2009roku.
Na podstawieart. 13 pkt 4. art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 paŸdziernika1992 roku
o regionalnychizbachobrachunkowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz.577z póŸno
zm.) I Sk³ad
Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h wal a co nastêpuje:
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Wydaje siê pozytywn¹ opiniê o przed³o¿onejprzez Burmistrza Miasta Ustronia
intl)rmacji o przebiegu wykonania bud¿etuza I pó³rocze2009 roku.

§ 2.
Uch\'w.a³a
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:

l Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokona³ oceny
informacji Burmistrza Miasta Ustronia o przebiegu wykonania bud¿etu za I pmrocze
2009 roku.
Do wydania opinii wykorzystaI1Otak¿e dane liczbowe zawarte: w sprawozdaniach
z v.'Ykonania planu dochodów bud¿etowych, planu wydatków
bud¿etowych,
o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego, o stanie zobowi¹zañ, o stanie
nale¿noœci,w pillrocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów podatko\'wych,a tak¿e w
sprawozdaniach:Rb-27ZZ, Rb-30, Rb-33 i Rb-50 W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego spe³niaj¹
one wymogi formalno-prawne okreœlonew obowi¹zuj¹cych przepisachprawa.
Zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹ Nr XXVIII/316/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku
dochody zaplanowano w wysokoœci52.949.559 z³ a wydatki W'wysokoœci55.065.605 z³. Po
stronie przychod<.)wwykazano: kredyty bankowe, po¿yczki i wolne œrodki,jako nadwy¿kê
œrodkówpieniê¿nych na rachunku bie74cym bud¿etuj.s.t., wynikaj¹ce z rozliczeñ kredytów i
po¿yczek z lat ubieg³ych na kwotê ogó³em 4.268.592 z³. a po stronie rozchodów: sp³atê
kredytów i po¿yczekna kwotê ogó³em 2.152.546z³.
Bud¿et po zmianach wykazany v.' sprawozdaniach bud¿etowych zamyka siê po
stronic:

-

dochodówkwot¹

-

przychodówkwot¹

6.209.882,00
z³,
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rozchodów
kwot¹

2.152.546,00
z³.

- wydatkó\~'
kwot¹

55.685.547,86
z³.

59.742.883,88
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te zn~jduj¹ odzwierciedlenie w.informacji o.pisowej,.pr~e~³o¿onejprz~z Burmi~trza
MIasta Ustronia oraz w uchwa³ach I zarz¹dzenIach zmlemaj¹cych budzet w cI¹gu
W~elkoœci
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2...919.185,84
z³, tj. 38,4 !luplanu.
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ogólna 20,6 % i dotacje celowe 8,8 %.
W strukturze poniesionych \\-ydatkó\\-'90.2 % stano\\-'i¹ wydatki bie¿¹ce a 9,8 (!lo\\-ydatki
inwestycyjne,
Ze sprawozdaniao stanie zobowi¹zañ wynika, ¿e ³¹czna kwota zobowi¹7.añjednostki
na dzieñ 30 czerwca 2009 roku wynosi 6.789.672 z³, co staJlowi 12.2 % planowanych
dochodów gminy w 2009 roku.
Plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz irulych zadañ zleconych
jednostce samorL¹du terytorialnego ustawami wykonany zosta³nastêpuj¹co:
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dochody
wydatki
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2;.683.6 I 1,82 z³, t~.40,7 ~o Planu'

W strukturze osi¹gniêtych dochodów dochody w³asne stanowi¹ 70,6 %. subwencja
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Za I pó³rocze2009 roku ~)'konanie bud¿etuprzedstawiasiê nastêpuj¹co:

- docho~~
- wydatkI

"

Plan
3.048.531.86z³
3.048.531.86z³

Wykonanie
1.459.441,86z³
1.419.792.97z³

%
47,9,
46,6.

Wynik bud¿etuosi¹gniêty w I pó³roczu 2009 roku jest ujemny i wynosi 235.574,02z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³ w treœci informacji opisowej pewne nieœcis³oœci
polegaj¹ce na:
- b³êdnie wykazanych kwotach planowanych wydatków biez.¹cych na stronie 3 Itabela II
\\-ydatkil i stronie 5 Itabela "Realizacja bud¿etu...,. pkt. III,
- niewyka7.aniu dotacji w rozdziale 60013 \\-.tabeli obejmuj¹cej wykonanie wydatkl1w za I
pó³roczena stronie 16,
wykazaniu \\-ydatkó\\- maj¹tkowych, niebêd¹cych \\-ydatkami inwestycyjnymi. w grupie
wydatków inwestyc}jnych na stronie 22 Irozdz. 90001 i 90003/.
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Wed³ug \\-'yjaœnieñzawartych w informacji opisowej Burmistrza Miasta z uwagi na
utrzymuj¹ce siê tendencje ni¿szego ni¿ planowane wykonania czêœci dochodó\\-' oraz
kumulacjê wydatków inwestycyjnych \\-. II pó³roczu 2009 roku konieczna bêdzie korekta
bud¿etumiasta.
Bior¹c pod u\\-'agêpowy¿szeustaleniaI Sk³ad Orzekaj¹cy orzekajak na wstêpie.
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Od niniejszej uchwa³y przys³uguje odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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