Uchwała Nr 4200/IV/143/2017
z dnia 13 września 2017 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 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Piekary Śląskie przedłożyła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach materiały dotyczące wykonania budżetu za
I półrocze 2017 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania
planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto jest organem założycielskim.
Po przeprowadzonej analizie IV Skład Orzekający stwierdził, co następuje:
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku jest zgodna z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych, określonych rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 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 zawiera elementy wymienione w uchwale Rady Miasta
Piekary Śląskie, dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Wykonanie budżetu miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2017 roku ukształtowało się
następująco:
- dochody ogółem 132.827.830,08 zł, tj. 52,0 % planu,
- wydatki ogółem 114.154.409,11 zł, tj. 39,3 % planu,
- nadwyżka budżetu 18.673.420,97 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 budżetu. Należy mieć
bowiem na uwadze to, iż w kwocie dochodów jak i nadwyżki budżetu ujęta jest rata
subwencji oświatowej na lipiec bieżącego roku, z której będą finansowane wydatki
realizowane w II półroczu.
Na poziom wykonania wydatków ogółem wpływ ma przede wszystkim realizacja
wydatków majątkowych (5,7 % planu rocznego). Jednakże – jak wynika z informacji – część
planowanych wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w II półroczu.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie miasta Piekary Śląskie z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi
36.183.354,87 zł. Występują także zobowiązania wymagalne w wysokości aż 595.387,33 zł.
Jak wynika z informacji załączonej do sprawozdania Rb-Z są to zobowiązania wynikające
z not obciążeniowych wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Łączna kwota długu miasta stanowi 14,4 % dochodów.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że nieterminowe regulowanie zobowiązań jest
naruszeniem jednej z podstawowych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów
publicznych i może powodować poniesienie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
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
odnosi się tabelarycznie do przyjętych wielkości budżetowych i uchwalonych przedsięwzięć
wieloletnich.
Skład Orzekający stwierdza, że w zakresie bieżącego roku występuje zgodność z danymi
wynikającymi z budżetu.
W przedłożonych materiałach Prezydent Miasta Piekary Śląskie nie wskazuje na
zagrożenia mogące utrudnić realizację budżetu w II półroczu bieżącego roku.
Skład Orzekający dodatkowo zapoznał
się również z
przedłożonymi
informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
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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