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

WA- 42021194/2015

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

tel. 32 60 44 900
fax: 32 6044 901

Katowice, dnia 27 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Mia3ta
Pyskowice

W za1llczeniu przesylam Uchwal~ III SkJadu Orzekaj~cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:
Nr 4200llII/4112015 w sprawle OpInll 0 przedlozonym
przez Bunnistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania
budzetu za 2014 rok.
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Uchwala Nr 42001111141/2015
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
III Skladu

Orzekaj~cego

Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2014 rok
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi~zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 paidziemika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1113 z pMn.zm.) III Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h w a I a co nastypuje:

§1.
Wydaje siy pozytywn~ z uwagami opiniy 0 przedlozonym przez Burmistrza Miasta
Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2014 rok.

§ 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Uzasadnienie:
III Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal
analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedlozonego przez BUlmistrza Miasta Pyskowice
zarz~dzeniem Nr RZ 0050.060 .2015 z dnia 30 marca 2015 r. sprawozdania z wykonania
budzetu miasta Pyskowice za rok 2014 i stwierdzil, co nastypuje:
1. Przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetll za 2014 rok nie wykazllje rozbieznosci
w stosunku do danych zawartych w budzetowych sprawozdaniach statystycznych okreslonych
w rozporz~dzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci
budzetowej (Dz. U. poz. 119 z pMn. zm.).
2. Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2014 rok jest kompletne, gdyz obejmuje informacje
wymienione wart. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.), tj.:
a) wykonane dochody i wydatki w szczeg61owosci okreslonej w uchwale budzetowej,
kt6re wyniosly og6lem:
- dochody 54.217.596,25 zl, tj. 89,6 % zalozonego p1anu,
- wydatki 53.948.311 ,77 zl, tj. 88,4 % planll,
b) dokonane w ci~gu roku zmiany w p1anie wydatk6w na realizacjy program6w
finansowanych przy udziale srodk6w unijnych i innych zagranicznych nie podlegaj~cych
zwrotowi,
c) stopien zaawansowania realizacji program6w wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera r6wniez inne dane liczbowe i informacje, kt6re obrazujq wykonanie
budzetu w 2014 roku pod wzglydem finansowym i rzeczowym.
Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze spelniony zostal wym6g wynikajqcy z art. 242 ust. 2
ustawy 0 finansach publicznych, tj. wykonane dochody biezqce Sq wyzsze niz poniesione
wydatki biezqce.
Wynik budzetu za 2014 rok jest dodatni i wynosi 269.284,48 zl.
Opr6cz opisanych powyzej ustalen Sklad Orzekajqcy, po analizie przedlozonego
sprawozdania stwierdzil, ze przekroczony zostal plan wydatk6w w dziale 921, rozdziale
92116 0 kwoty 870 zl. Zwraca siy zatem uwagy, iz zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych plan, ujytych w uchwale budzetowej jednostki sarnorzqdu
terytorialnego, wydatk6w stano wi nieprzekraczalny limit.
Ponadto, nawet po skorygowaniu budzetu 0 kwoty wynikajqcq z aneksu do umowy na
dofinansowanie realizowanego z udzialem srodk6w europejskich projektu, poziom realizacji
budzetu odbiega od przyjytego planu.
W ocenie Skladu wskazane byloby takZe zrnniejszenie poziomu naleznosci
wymagalnych miasta wynoszqcych na koniec 2014 r. (wg Rb-N) 13.162.553,51 zl,
co w stosunku do wykonanych dochod6w stano wi az 24,3 %.

Biorqc pod uwagy dokonane ustalenia - przedlozone sprawozdanie zaopiniowano jak
w sentencji.

PRZEWODNICZ1\CY
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SkJadu~zekajllcego

r ~1

k/

mgr J6zef Stftplowski

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do petnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doryczenia.

