
Uchwała Nr 4100 tIl3l3l20tt

z dnia 29 listop ada 2At1 roku

I Składu orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic - Dziedzic projekcie
uchwaĘ budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informaryjnymi.

Na podstawię aft. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i Ż, art' 20 ust. 1 ustawy z dnia7 października
1992 rcku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55' poz. 577 z późn.
zm.)lSkładorzekający RegionalnejIzbyobrachunkowejwKatowicachu c h w a l a co

następuje:

$1.

Wydaje się pozyĘwną opinię o przedłoŻonym przez Burmistrza Częęhowic
Dziedzic projekcie uchwały budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.

$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod.ięcia.

Uzasadnienie

I Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Katowicach' dokonał analizy
przedłoŻonęgo przez Burmistrza Czechowic - Dziedzic projektu uchwały budzetowej na 2012
rok wruz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budzetowej na 2012 rok opracowany został na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22009 r. Nr 1 57, poz. 1240
zpóźn. zm).

Skład orzekąący ustalił, co następuje:

1. Podstawowe wielkości budzetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody irozchody
zaplanowano w ustawowej szczegołowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadan

własnych i zadan z zakesu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawamijednostce samorządu terytorialnego; l



2.

-t.

4.

5.

PrzedłoŻony projekt jest zrównowaŻony, a źrodło sfinansowania deficytu zostało

prawidłowo okręślone.

Projekt jest kompletny, gdyŻ obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany

zgodnie z wymogami art.2l2 ustawy o finansach publicznych;

Projekt budzetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonej wart.242

ustawy o finansach publicznych;

Upoważn ienia dla Burmistrza nie budzą zastrzeŻeń;

PrzedłoŻone do projektu uchwały budzetowej uzasadnienie oraz materiały informacyjne,

w ocenie Składu orzekającego nie budzązastrzeŻęń.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

od niniejszej uchwały

Regionalnej Izby Obr achunkowej

przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

PRZE


