
Uchwała Nr 4200iIIIl83/2018
z dnia 23 trwietnia 20tr8 roku

III Składu Orzekającego Regionalnej trzby Obnachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20t7 rok wraz z informacją o stanie

mienia komunalnego

Na podstawte art. 13 pkt 5 w związku z art. 1'9 ust. 2 ustawy z dnia7 paŹdziemlka

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z f0I6 t. poz.561) III Skład

orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

$1.

Wydaje się pozytywną opinię o ptzedłoiorLpprzęz Prezydenta Miasta Wodzisławia

Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budzefu za f0I7 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego.

s2.

Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia.

Uzasadnienie:

III Skład atzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy

formalno.prawnej i merytorycznej przedł'ozonych przez Prezydenta Miasta Wodzisławia

Sląskiego materiałów dotyczącychwykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia

komunalnego i stwierdził, co następuje:

1. W zakresie przedŁaŻonego sprawozdania z wykonania budzetu zaf}I7 rok ustalono, ze trje
wykazuje ono 'rozbieznoŚci w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach
statystycznych budzetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
16 stycznia f0I4 r, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia
2014 r, w sprawie sprawozdawczaści budzetowej (Dz. U. z2al6 r, poz. t0L5 z póżn. zm'),
które ma zastosowanie do sprawozdań za rok 2017 na podstawie $ 22 rozpotządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sĘcznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budzetowej (Dz. U. 22018 r. poz. 109).



2. Sprawozdanie z wykonania budzetu jest kompletne, edyż obejmuje informacje
wymienione w art. 269 ustawy z dnia}7 sierpnia2})9 r. o finansach pubtóznych (Dz. U.
z 20L7 t. poz. 2077 z późn. zm,), tj.:

a) wykonane dochody i wydatki, które ogółeln wynoszą odpowiednio:
- dochody |85.302.460,81 zł', tj. 97,\\o^planu,
- rvydatki 192.926.07 9,49 zt, tj. 90,13%oplanu;

b) wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na rea|izację programów
finansowanych przy udziale środków unijnych i innych fuódeŁ zagtanicznych
nie podlegających zwrotowi;

c) stopień zaawansowania rcalizacji programów wieloletnich, w fym współfinansowanych
ze środków, o których mowa w pkt b.

Sprawozdani e zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają
wykonanie budżetu w 2017 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z|<tórychwyni[a
m.in., ze wyrróg określony w art,242 ustawy o finansach publicznych zostałspełnlony.

Łączna kwota dłogo Miasta Wodzisławia Śląskiego na koniec roku 2017 w1miosła
50.330.505,85 zł, co stanowi 27,16oA dochodów wykonanych w ubiegłym roku. Miasto
wykazuje zobowiązania wymagalne w kwocię 2,2OO,O0 zŁ.

3, PrzedŁożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego,
w ocenie Składu orzekającego, zawieta elementy wirmienione w art. 267 ust. 1 pki :
ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia przedłozone sprawozdanie zaopiniowano
jak w sentencji.

od niniejszej uchwĄ przysfuguje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnei Izby Obrachunkowei w Katowicach. w terminie 14 dni od datv iei doreczenia.

PRZEwoDNICZĄCA
III Składu orzekającego


