
Uchwała |{r 4l00lll348l2010

z dnia 15 grudnia 2A10 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach
rr'sprawie: opinii o przedłożonyrn przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic projekcie

uchn'aĘ rv sprawie rvieloletniej prognozy finansorvej.

T''Ia podstaw'ie ar't. 13 pkt 12^ art' 19 ust. 1 i 2 oraz art.20 ust. 1 Llsta\Ą}, z dnla Jpażdzlern|ka1992 roku o r'egionalrrych izbach oblachunkorvych (Dz. |]. z2OO1 r. Nr.5-5. poz.577 z pożn' ZIT\') oraz art. 230 rist. 3 ustarłT, z dnia 27 sielpllia 2OOg rokuo finansach pi-rblicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z poźn. zn.)' I Skład orzekający
Re-aiorrainejizbyobrachlrnJ<owejwKatowicaclr u c h w a l a conastępuje:

W1,daje się
projekcie uchrvał-v*

s1.
p ozytyrvn ą opinię o pt ze dłoŻony n1 pr ZeZ But tlli strza Cze c lrowi c -D zi ed'zj c
lv splar'vie rł,ieloletniej plog''ozy finansorvej tra lata 2011-2O17.

s2.
Uclrwała wcirodzi w Życie z ciniełn podjęcia'

Uzasadnienie

I Sliład or-zekając1, Regiotlalnej lzb1, obrachunkorł,ej rv Katowicach. po dokotlalritt
analtzy plzedłozonego ptzęz Burlrristrza Czeclrorł,ic -Dzied'zlc plojektu ttclrrvały w sptarł,ie:
prz1'jęcia lł'ie]oletniej plog11ozy fitransowej Gnriny na lata 2011 - 2017 strł.ieldza co
tlastępuje:

- projekt uclrwały W sprar'r'ie rvieloletrriej plogllozy lilrarrsowej na IaI'a 201l - 20.l7

o]]1'acowa1ly został rł' fbnnie projektu prz7'szłej uchrł'ał}, Rady Mie1skiej w Czechorł,rcaclr-
Dziedzicach w spralvie: przy1ęcia rvieloletliiej plognoz)/ fiiransor,vej na ]ata 2O11 - 2a17, na
poclstawie przepisor'v ltstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pr-rblicznvch (Dz. U. Nr.
157 . poz. 1240 z poźn. zn.).

- ]ater 201l-2017 objęte u'ieloletnią pl'ogllozą fitralrsorł,ą_ na ktoly sporząclzono ]]IognoZę
]trł'ot)' dłLrgLr. są zgodlle Z w)l1logami o1treślon'vtlrj ił, art. 227 ustaw1, o fillansaclr pub]icztr1'ch.
- r:'a lata objęte plogllozą zaplalrorł'ano n'in.: dochoc1y oraz rł'yclatki biezące. doclrocly oraz
tłrydatlii nrajątko"ve- wynili br'rdzetlt.i.s.t., 

' pr'zychody i rozclrody buclzetu j.s.t.' krł,otę długrr



j st - zgodrrie z postanowierriami zawartytni tł' art. 226 ust. 1 i ust. 2 r-rstawy o tllransaclr
publiczlrycl'r. nie zawal1o natonriast rvszystkich e]enrentów uynikający cb z art' 226 ust. 1 pkt
4i6lł'rv.usta\Ąi)''

- określając dociiody i rq'datki bieŻące tra w/w lata objęte plogllozą Zachotł,ano relację
o ktorej l1lowa w'alt. 242 r-rstalły o finatrsaclr pltbiicznyclr,

- ploglloza kwoty dłr-rgu została sporządzona z zachorvanienr reiacji o ktorej lllo\Ą'a
rł' alt. 243 ilstarvy o filransac]r publicztr1'clr:

- rvartości pr'zyjęte rł' projekcie wieloletrriej progrrozy finansowej i w pro.jekcie budzetu lra
2011 r. są Ze sobą zgodne m'itr. w zaklesie rq,rrikrr brrclżetu t zwięanyclr z nim kwot
przyclrodórł' i r'ozcliodórv

- L11]o\\/az11ierria dla organll wykotrawczego do zaciąganta zobowtązań zostały określone
zgodnie z art.228ltstaiłry z dnia 27 sieryrria 2009 r. o finansach publicznyclr.

Pt'zedłozone do pr'ojektri ttclrrł'ały \Ą/ spr'awie r'vielo1etrriej plog1loZy flnairsou,ej
obj aśnierria lrie budzą zastrzeŻeń.

Skład olzeliając1'' zwlacajednak u\^/agę. iz uchlvałę w spi'awie wieloletniej plogilozy
fitrarrsow-ej o1'gal] stanorł'iący poclejnruje, zgodlrie z art' 230 r-rst' 6 ttstawy z dnia27 sierprria
2009 r"' o finatrsaclr publiczrryclr. nie pożniej niz uchwałę br'rclzetoWQ, & rórłłlocześlrie
rv oparciu o al't' 122 ust 2 ustawy zdnia27 sierpnia 2OO9 r' -Pl'zepisy rvprowaclzające Llsta\Ą,e

o fitransaclr publiczn1'clr (Dz'U. Nr 157, poz. 1241 z poŹt^l. zn') - rrchwałę tę orgalr statlowiąc1,
tłchvvala po TaZ pierwsz1'nie pózniej triz uclrwałę buclzetową na 201i rok. Z tego lvzg1ęclu

Skład. biorąc rórłłriez pod r'rwagę Zapls Zawafiy lv $ 4 projektu uchwały uzna1. iz olir.es jaki
nra obejlrrou'ać progtloza, zantieszczol1y lv projekcie ltchrł,ały - tj' na lata ?alO-2O17. rł,inien
zostać dostosorvarry do c1'towatrycl-i rv-v-zej przepisów'plawa i stosowrrie skorygowalr1,.

Biorąc pod uwagę poWyZSZe ustalenia, Skłac1 orzekający przedstawiony pr-ojekt

uchrł'ałr' w spl'awie wieloletiriej p1'ogllozy finansorł,ej zostałzaopitriorvał pozytylvlrie'

PRZEWODNICZĄCY
I Składu orzekającego

mgr Tn d e ttsz Stay,ott,czy k

od llirrie.jszej uclrrva]r' pr'zysłi-rgrje odu,ołanie clo irełlrego składu I(o1egiun
Regiollalire'j lzb1'obl'acJrurrliowe.1 rł'Katowicach. w terminie 1a łni oj claą, je.j clol.ęczelria.


