
Uchwa ła Nr 4200/111/159/2016 

z dnia 15 wrze śnia 2016 roku 

III Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie opinii o przed łożonej przez Prezydenta  Miasta  Katowice informacji 
o  przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze 2016  roku 

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust.  1  i 2,  art.  20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 561) III Skłąd Orzekaj ący Regiona1nej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, 
co następuje: 

§1. 

Wydaje się  pozytywną  opinię  o  przedłożonej przez Prezydenta Miasta  Katowice 
informacji o  przebiegu wykonania  budżetu za I pó łrocze 2016 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Uzasadnienie :   

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z  dnia  27  •  sierpnia 2Ó09 r.  o finansach publicznych 
(Dz.  U.  z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Prezyc)4iut Miasta przedłożył  do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach, materia ły cicityczące wykonania budżetu, kształtowania 

się  wieloletniej prognozy finansowej i realiza lbii przedsięwzięć  wieloletnich oraz przebiegu 

wykonania  planów finansowych  samorządowych instytucji  kultury  i  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

W  wyniku  przeprowadzonego badania przed łożonych  dokumentów -  III Skład 

Orzekaj ący  stwierdzi ł ,  co następuje: 

1. Informacja z wykonania budżetu za I pó łrocze 2016  roku  nie wykazuje rozbie żności 

w stosunku  do danych  wykazanych w sprawozdaniach statystycznych  budżetowych, 
okre ślonych w rozporządzeniu Ministra Finansów  z  dnia  16 stycznia  2014 r. w sprawie 

sprawozdawczo ści budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015)  oraz  w rozporządzeniu Ministra 



Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozda ń  jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 

2. Przedstawione informacje s ą  kompletne, gdyż  obejmują  elementy wymienione w uchwale 

organu stanowiącego miasta w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania 

budżetu za pierwsze pó łrocze, podj ętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, tj: 

a) dane o przebiegu wykonania dochodów i wydatków za pierwsze pó łrocze 

2016 roku, które ogó łem wyniosły odpowiednio po stronie: 

- dochodów 920.350.103,12 zł, tj. 52,27 % planu, 

- wydatków 744.535.572,25 zł, tj. 39,80 % planu; 

b) informacj ę  o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć , ujętych, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,, 

w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

W informacji z wykonania budżetu zwraca uwag ę  stosunkowo wysoki stan należności 

wymagalnych wynoszący na koniec I Olrocza 250.123.021,31 zł, co stanowi 14,21% 

dochodów planowanych na 2016 rok. 

Przy wydawaniu opinii Skład Orzekający zapoznał  się  z przedłożo 

o przebiegu wykonania planów finansowych samorz ądowych ins 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Biorąc pod uwagę  dokonane ustalenia — przed łożone materiały Żali 

jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pe łnego składu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

PRZEWODNICZĄCY 

III Składu 	tikaj ącego 

mgr Józe Stęplowski 
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