Uchwala Nr 4100 /IV/30/2010
z dnia 2 kwietnia 2010 roku
IV Skladu Orzekajlcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie :

opinii o przedlozonym przez Prezydenta Miasta Ruda Sliska sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z p62n. zm.) IV Sklad OrzekaJ4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwa1a conastcpuje:

§1
Wydaje siq pozytywn4
opinic o przedlozonym przez Prezydenta Miasta Ruda S14ska
sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2009 rok.

§2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia.

Uzasadnienie
IV Sklad OrzekaJ4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedlozonych przez Prezydenta Miasta Ruda S14ska
materialow dotycz4cych wykonania budzetu gminy i stwierdzil, co nastcpuje:

W zakresie sprawozdania z wykonania budzetu za 2009 rok ustalono, ze:
1. Przedlozone sprawozdania statystyczne: z wykonania planu dochodow budzetowych,
z wykonania planu wydatkow budzetowych, o deficycie jednostki samorz4du terytorialnego,
o stanie zobowigzan, o stanie naleznosci, z Aykonania dochodow podatkowych, a takze
sprawozdania: Rb-27ZZ, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-50 i Rb-ST spelniaJ4 wymogi
formalno-prawne okreslone w rozporz4dzeniu Ministra Finansow z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 z p62n. zm.).
2. Sklad orzekaj4cy stwierdza, ze przedlozone sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu
spelnia dyspozycjc art. 199 ust. 1 pkt 1 ustav^y z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p62n. zm.) w zwi4zku z art. 121 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaJ4ce ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), co do swojej szczegolowosci.

3. Budzet Miasta Ruda S14ska uchwalony zostal w dniu 15 grudnia 2008 roku Uchwal4 Rady
Miasta Nr 677/XXXVI/2008.
Dochody zaplanowano w wysokosci 415.851.912 zl, wydatki w wysokosci 501.851.912 zl.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciqgu roku dochody zostaly zwickszone do kwoty
465.044.280,34 zl a wydatki do kwoty 566.452.394,34 zl.
Realizacja bud2etu za 2009 rok przedstawia sic nastcpuJ4co:
- dochody ogolem: 430.701.251,87 zl, tj. 92,61% planu, (w tym: dochody biez4ce
396.934.485,31 zl, tj. 92,16% dochodow ogolem i dochody maJ4tkowe 33.766.766,56
zl, tj. 7,84% dochodow ogolem),
- wydatki ogolem: 522.620.929,26 zl, tj. 92,26% planu (w tym: wydatki bie24ce
421.563.727,05 zl, tj. 80,66% wydatkow ogolem i wydatki maJ4tkowe 101.057.202,21
zl, tj. 19,34 % wydatkow ogolem).
W strukturze osiggnictych dochodow, dochody wlasne stanowi4 62,75%, subwencja ogolna
23,28% i dotacje celowe 13,97%.
Wynik budzetu osiggnicty w 2009 roku jest ujemny i wynosi 91.919.677,39 zl.
Stan zobowi4zan gminy wedlug tytulow dluznych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na
koniec 2009 roku wynosi 218.310.094,33 zl, co stanowi 50,69% wykonanych dochodow.
Sklad OrzekaJ4cy zwraca uwagc, i2 wska2nik zadluzenia ogolnego jest bliski ustawowo
dopuszczalnej 60% granicy, o ktorej mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych w zwi4zku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzaJ4ce ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241).
4. Plan finansowy zadan z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych
ustawami gminie w wysokosci 36.720.665,34 zl wykonany zostal po stronie otrzymanych
dotacji jak rowniez po stronie wydatkow w 98,36%.
Otrzymane dotacje stanowi460% wszystkich dotacji oraz 8,38% dochodow ogolem.

Bior4c pod uwagc dokonane ustalenia - przedlozone sprawozdania zaopiniowano jak
w sentencji.
PRZEWODNICZACY
IV Skladu OrzekaJ4cego

mgr Pawe! Drzazga

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach , w terminie 14 dni od daty jej dorcczenia.

