Uchwała Nr 4200/IV/144/2018
z dnia 20 września 2018 roku
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 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) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną z uwagą – zawartą w uzasadnieniu - opinię o przedłożonej
przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2018 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Piekary Śląskie przedłożył do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, materiały dotyczące przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej i realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek kultury, dla których miasto jest organem założycielskim.
W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonych dokumentów IV Skład Orzekający
stwierdził, co następuje:
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku nie wykazuje
rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych,
określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
Przedstawiona informacja jest kompletna, bowiem obejmuje elementy wymienione
w uchwale organu stanowiącego miasta w sprawie zakresu i formy informacji na temat
wykonania budżetu za pierwsze półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2018 roku ukształtowało się
następująco:
– dochody ogółem 141.624.635,53 zł, tj. 50,0 % planu,
– wydatki ogółem 129.706.460,31 zł, tj. 39,4 % planu,
– nadwyżka budżetu 11.918.175,22 zł.
Obowiązujący sposób prezentacji wykonania budżetu za I półrocze, w tym wyniku
budżetu (wynikający z reguł określonych rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości
budżetowej) nie odzwierciedla w pełni faktycznego stopnia realizacji tegoż budżetu.
Należy mieć bowiem na uwadze to, iż w kwocie nadwyżki budżetu ujęta jest rata subwencji
oświatowej na lipiec bieżącego roku, z której będą finansowane wydatki realizowane w II
półroczu.
Na poziom realizacji wydatków ogółem (39,4 % planu) bezpośredni wpływ ma
z pewnością wysokość poniesionych wydatków majątkowych (15,7%). W informacji brak
wyjaśnień w tym zakresie dotyczących istotnych pozycji wydatków majątkowych (rozdz.
70001 i 60015), gdzie wykonanie wynosi zaledwie kilka procent przy planie kilkunastu
milionów złotych, w każdym z tych rozdziałów.
Na dzień 30 czerwca 2018 roku łączna kwota długu Miasta Piekary Śląskie wynosi
34.409.431,52 zł, co stanowi 12,2 % planowanych dochodów i w głównej mierze dotyczy
zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Występują także zobowiązania wymagalne wobec
wspólnot mieszkaniowych. Zwraca się po raz kolejny uwagę na nieprawidłowość takiej
sytuacji.
Załączona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
przedstawia jedynie dane o poziomie planu na 1 stycznia i 30 czerwca 2018 r. oraz zwięzłą
informację o przebiegu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.
W przedłożonych materiałach Prezydent Miasta Piekary Śląskie nie odnosi się do
mogących wystąpić zagrożeń utrudniających realizację budżetu w II półroczu bieżącego roku
ani nie wskazuje na zamierzenia, które ewentualnie w tym okresie rozważa podjąć aby
wykonać budżet miasta.
Skład Orzekający dodatkowo zapoznał
się również z przedłożonymi
informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych działających istytucji kultury, dla
których miasto jest organem założycielskim.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone materiały zaopiniowano jak
w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego
Elektronicznie podpisany
przez Paweł Adam Drzazga
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