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Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice

W załączeniu przekazuj ę Uchwałę III Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach (Nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku) w sprawie
wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacj ą o stanie mienia komunalnego.

PREZYDENT MIAS

OWICE

Uchwa ła Nr 4200/111/18/2015
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

s

III Składu Orzekaj ącego Regionalnej M3y
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przed łożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu
z wykonania bud żetu za 2014 rok wraz z informacj ą o stanie mienia
komunalnego
Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1113 z późn. zm .) III Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywn ą opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice
sprawozdaniu z wykonania bud żetu za 2014 rok wraz z informacj ą o stanie mienia
komunalnego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Uzasadnienie:
III Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Prezydenta Miasta materia łów
dotyczących wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego
i stwierdził, co następuje:
1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok ustalono,
że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach
statystycznych budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczo ści budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119
z późn. zm.).
2. Sprawozdanie z wykonania bud żetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione
w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm.), tj.:
a) wykonane dochody i wydatki w szczegółowo ści określonej jak w uchwale budżetowej,
które ogółem wynoszą odpowiednio:
- dochody 1.615.551.147 zł, tj. 95,8 % planu,
- wydatki 1.852.696.316 zł, tj. 93,1 % planu;

W wyniku analizy danych zawartych w sprawozdaniu Sk ład Orzekaj ący stwierdza
występowanie na koniec roku zobowi ązań wymagalnych w kwocie 85.331,25 z ł, w zwi ązku
z czym należy podj ąć działania, aby w przyszłości nie wyst ępował y tego rodzaju przypadki.
b) wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ci ągu roku na realizacj ę programów
finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegaj ących
zwrotowi;
c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym wspó łfinansowanych ze
środków, o których mowa w pkt b.
Sprawozdanie zawiera równie ż inne dane liczbowe i informacje, które obrazuj ą wykonanie
budżetu w 2014 roku pod wzgl ędem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in.,
że wymóg okre ślony w art. 242 ustawy o finansach publicznych zosta ł spełniony.
3. Przed łożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Katowice,
w ocenie Składu Orzekaj ącego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww.
ustawy.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia — przed łożone sprawozdanie zaopiniowano jak
w sentencji.

PRZEWODNICZĄCY
III Składu

kaj ącego

it,
mgr JózefStęplowski
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

