
Uchwała Nr 4100 ruDlDUI3

z dnia 2 grudnia 2013 roku

\-

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic projekcie

uchwaĘ budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami

informaryjnymi.

Na podstawię art.13 pkt 3, art.19 ust. l i2, art.20 ust. 1 ustawy z dnia7 pńdziemika

1992 roku oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz. lJ. z 2012 r. poz. 1113) I Skład

orzekającyRegionalnejIzbyObrachunkowejwKatowicachu c h w a l ao conastępuje:

§1.
Wydaje się pozyĘwną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

pĄekcie uchwĄ budzetowej Gminy Czechowicę-Dziedzice na 2014 rok wraz

z uzasadnieniem i materi ałam i i nformacyj nymi.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Burmistrz Czechowic-Dziedzic przedłożył w Regionalnej Lzbie Obrachunkowej

wKatowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, projekt uchwały budZetowej Gminy

Czechowice-Dziedzice na 2014 rok wraz zuzasadnieniem i materiałami informacyjnymi -

w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

roku o finansach publicznych (Dz.U. z20I3 r. poz.885 zpóźn. zm.).



I Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał anal'izY

przedłożonego pĄektu uchwĄ budzetowej na2OI4 rok i ustalił, co nasĘpuje:

projekt uchwĄ budzetowej na 20t4 rok opracowany został na podstawie przepisów

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełnia określone w niej

wymagania, a w szczególności :

1. podstawowe wielkości budżetowe tj. dochody i wydatki oraz przYchodY irozchodY

zaplanowano w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem mJn, zadań

własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zńań zleconych odrębnymi

ustawami jednostce samorządu terytorialnego;

2. przedłożony projekt jest zrównowżony a źródła sitnansowania deficytu budżetu

zostaĘ prawidłowo określone;

3. projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załącmiŁj i zosta\

opracowany zgodnie Z Wymogami wynikającymi z art.2I2 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r,

o finansach publicznych. Skład orzekający przypomina, że z treści art. 2I2 lst, 1 pkt 8

w związku z art. ż37 ust.l tej ustawy wynika Ńowiązek określenia w planie dochodów

i wydatków budżetu _ dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, wYnikającYch

ze szczegótnych zasadwykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawartych

w odrębnych ustawach. Taką szczególną zasadą wykonywania budżetu, wynikającą

z odrębnej, ustawy jest m.in. zasńa zawarta w ań. 6r ustawy z dnia 13 wrzeŚnia 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. zż013 t,poz,I3gg),Przywołuaw tym

przepisie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zasada szczególna stanowi

odstępstwo od zawartej w przepisie art. 4ż ust. 2 ustawy o finansach publicznych zasady

niefunduszowania i w ocenie składu winna zostać ztealizowana poprzęz wyraźne wskazanie

(wyróżnienie) w uchwale budżetowej dochodów z opłaĘ za gospodarowanie odpadami

komunalnymi i wydatków nimi finansowanych;

4. Projekt budżetu zostaŁ opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art,242

ustawy o finansach publicznych;

5. z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedłożonej wraz

z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanię spełniona relacja określona w art, ż43

ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do

uchwalenia budZetu na kolejny rok budżetowy;



6. W projekcie zamieszczono upowaźnienia dla Burmistrza, które zostaĘ sformułowane

na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do projektu uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie oraz materiĄ

informacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

C KqPgnaĄqa śii,t i :l:i!Łł!łł(.,wflw katowlcach
Ze.spół v,ł B ielsku-Białej

PRzE$§DNICZAcY
I skład! qr""ry;<6

-],[-(

- TadeuszStawowcryk

Od niniejszej uchwaĘ przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
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