
Uchwała Nr 4rcaV346l20l0

z dnia 15 grudnia 2010 roku

I Składu Orzekającego Regionatnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

rt sprawie: opinii o przedlożonym prz'ez
uchwaĘ budżetorvej na 2011

informncyjnymi.

Burmistrza Czechowic-Dziedzic projekcie
rok rvraz z uzasadnieniem i materialami

Na podstawie art. 13 pkt 3, ar1. 19 ust. I i 2. art. 20 ust. I usta*y z dnta7 pazdziernika
l992 roku o regionalnych izbach obraclrunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pÓin'
an.)ISkładorzekającyRegionalnejlzb.vobrachunkowejwKatowicaclru c h rv a I a co
rrastępuje:

$1.
Wydaje się pozyĘłvną opinię o przedłożonyn przez Burmistrza Czecholł.ie_Dziedzic
pro_jekcie uclrrvały budŹetouej na 2011 rolc wTaZ z uzasadnienienr i rnateriałanri
infbrmacyjny'mi.

$2.
Uclrwała wchodzi w zycie z dniern podjęcia.

Uzasadnienie

I Skład ozekający Regionalrrej lzby obrachunkowej w Katowicaclr. dokonał analizy

przedłozonego ptzez Burnristrza Czeclrowic_Dziednę projektu uclrlvały budzetorvej na 2011

rnk rł'raz z vzasadnieniern i matedałami inforrrracyjnymi'

Projekt uchu'ał'v budżetowej na 2011 rok opracowany Zastał n' fornrie projelttu

prz1'szłej uchrvały Rady Miejskiej w Czeclrowicach-Dziedzicaclr. na podstarłie przepisÓrv

ustarły z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz. U. z20a9 r. Nr i57. paz.1240

zpożn. a.n').

Sltład orzekając1, tlstalił. co rrastępuje:

1. Poclstarł'owe *'ielkości budŻetowe tj^ c1ochody i rł.-r,datki oraz prz5.clrocly i

rozclrody zaplanow_ano w ustaworł,ej szczegÓłorłrości z odporłiednin1

rł1'odrębrrienienr m.in. zadan v'łasny'clr i zadań z zakręsrr administracji

rządowej i innych zadań zleconyc'h odłębnymi ustawanri jednostce salrrorządu

terytoriainego;

2. Pzedłozony projekt jest zrórł'norł'aŻony a żrÓdło sfinalrsorł.alria defic1.'tu

btrdzeftr zostało prar,vidłowo określone;



3. Projekt jest iiorrł1l1etn-r'. gd}'z poza brrdzetem obejlrruje l.orł'niez u'\,tlagaile

załączt.iki" a je go zarł'artość jest zgocina z zapisenl afl' 2 i2 rłrł ' Lrsta\Ąl),.

4' W przedstawion1'nr pr'ojekcie budzettr Zachorł'ano zasacię okleśloną rł, alt. ?4?

ust' i usta\ł1' z c1nia 27 sierpnia 2009 L o finansaclr publicztrvclr. zgoc1nie z

litor1łlr organ starrowiąc1' j e drrostlii sarrrorząciu ter_ytoliahrego nie 1110Ze

r-rc]rrł a]ić buc]zetu. u ktotYnr p1anorł'ane rł)ldatki bieŻące są r1-1'zsze niz

plarrolł'ane c1oclrody biezące porł,ięliszone o 
''u611y1lz1i€ 

budzetorvą z iat

rrbiegł-vclr i wolne środki. będące nadw1,2]ią śroclkorł, pienięznych na laclrunklt

bieząc-vnr. rł1łrikające z rozltczeń rłyenritorł,an1,clr papierórł, rvat1ościorł'\,c1r.

kred$ow i pozyczeli z lat ubregłycir.

Skłacl orzekaj ąc'v z\ryT acaj eclnak Ll\Ą/age na koni eczno ść :

ustalenia kwot1' IeZenĄ/Y na zaruądzarrie kr'vzysowe zgodtlie z zasadąokreśloną

:v ań.26 rist.4 ustarł'Y z dnia 26 ]<wietrria o zatządzaniu lłryzvsorv.vn ( Dz.U. Nl

89*poz.590 z pożn. zn').

rĘ'odrębnienia rł,plarrie doclrodołv i rł'l.datkór.r'budzetu poszczegohr\,c]r ]<rł,ot

zgodrrie z al1' 23] rrst. 2 w'zwia.zku z al1.216 ust. 2 tlsta\Ąry z dt:lta 27 sierplria

2009 r o finansach publicznycir.

plałl'idłou,ego okreśJeiria krvotr' środkorł' obrotovrryclr pianorł'anYclr na lrorriec

toku budzetowego - w załap,znikrr Nl2 dot. zaliładrr bttdzetou'ego.

Przed]ozone do plojelitu l-tclrrł,ał)' budzetolł'ej uzasadnienie oTaz natedał-r'

irrfonrrac1,jne. \Ąl ocenie Sirładu orzeliajapego nie buclzą zasttzeŻeń,

Bior'ąc pod lrrł,agę po\\i)1zsze rtstalelria zaopiniolł,ano jali rł,sentetrcji uchu'ałl,.

PRZEwoDNICZĄCY
l SkIadu orzekającego

nl g r T u d e us L S t ł'tt, o'll, c zł, l ;

od nrniejszej uchrł'ał}, pr'z1,słrrgr-rje odrł'ołanie do pełnego s]iładu I(o1egiulll

Regiorra1nej 1zby obraclrur]iorł'ej lł,Katorł'icach. tł'terminie 14 clni oci dah'doręczetria.


