
Uchwala Nr 4100/II1/158/2012 
z dnia 31 sierpnia 2012 roku 

III Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o pnedloZonej pnez  W6jta Gminy Pawlowice informacji o pnebiegu 
wykonania budietu za I pblrocze 2012 roku. 

Na podstawie art. 13 pkt 4, art, 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 pakizierniksb 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200 1 r. Nr 5 5 ,  
poz. 577 z pbzn, zm.) I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
a c h w a 1 a co nastcpuje: 

Wydaje siq pozytywnq opiniq o przedjokonej przez W6jta Gminy Pawlowice 
informacji o przebiegu wykonania budietu za I pbtrocze 20 12 roku. 

a 2- 
Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 

Uzasadnienie : 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w dniu 20 sjerpnia 2012 r. do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach wptynqly materiaiy przedlozone przez W6j ta Gminy 
Pawlowice dotycqce wykonania bud Aetu, kszhttowania sic wieloletniej prognosy finansowej 
i realizncji przedsir;wziqC wieloletnich oraz przebiegu wykonania planu finansewego 
samorqdowych instytucji kultury, dla ktbrych grnina jest organem zalo~ycielskim. 

W wyniku przeprowadzonego badania infomacji o przebiegu wykonania budketu za 
I pbkocze 20 12 roku - zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
- I11 Sklad Orzekajqcy stwierdzil, co nastepuje: 

E . Informacja z wykonania budietu za I p6lrocze 20 12 mku nie wykazuje rozbieaoSci 
w stosunku do danych wykazanych w statystycznych sprawozdaniach budietowych, 
okreglonych w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 3lutego 2010 s. 
w sprawie sprawozdawczoSci budketowej (Dz. U. Nr 20, poz. 203) oraz w rozp0rz;~dzeniu 
Ministrn Finansbw z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdali jednostek sektom finans6w 
publicznych w zakresie operacj j finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 



2, Przdstawiona Enformacja jest kompletna, gdyi obejtnuje etementy wymienione w uchwale 
arganv stanowiqcego gminy w sprawie zakresu i formy infomacji na temat wykonania 
budketu za piewsze Wjrocze, podjqtej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych, tj: 

a) dane o przebiegu wykonania dochodbw i wydatk6w za pienvsze pblrocze 2012 
roku, w szczeg6lowoSci okrehlonej przez organ stanowiqcy, kt6re og6kem wyniosly 
odpowiednio po stronie: 
- dochdbw 34.6 1 5.090,5 1 z t  tj. 47,82 % planu, 
-wydatkbw 33.415.269,13 zl, tj. 35,78 % planu; 

b) infomacjq o rzeczowym przebiegu realizacji zadari zaplanowanych w budkecie, w tym 
o realizacji przedsiewzied ujqtych, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy e finansach publicznych, 
w zaiqczni ku do uchwaly w spsawie wieloletniej prognozy finansowej . 
3. Na dzieli 30 czenvca 20 12 roku Iqczna kwota zobowiqzarl wykazanych przez gminq wynosi 
650.000,OO zl i detyczy zobowiqzah z tytuh zacicgniqtych kredytbw i pekyezek. 

4. Wbjt Grniny zwraca uwage na niksze od Sredniej wykonanie dochodbw z tytulu podatku 
dochodowego od osbb fizycznych i podntku od os6b prawnych. W ocenie Wbjta Grniny 
realizacja zadali biekqcych przebiega psawidlowo i nie widzi zagrokenia realizacji zadan 
inwestycyjnycb jednorocznych. 

Biorqc pod uwage dokonane ustalenia - przed$o&onq infomacjq zaopiniowano jak 
w sentencji. 

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skIadu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie t 4 dni od daty jej dorqczenia. 


