
Uchwała Nr 4l00ill5l20l4

z dnia 17 sĘcznia 2014 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sPrawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w lcwocie 1.815.771 zł,

Pzedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czechowice_Dziedzice na
2014 rok

Na Podstawie art.246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia}7 sierpnia 2009 roku ofinansach

PublicznYch (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 i art.20 ust. 1 ustawy z drua

7 Pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z20l2 r. poz. 1113

zPÓŹn. zm.),I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala,
co następuje:

WYdaje się porytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie
l .8I5 .77l ń, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czechowic e-Dziedzice na 2014

rok.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

W uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XLYl4}tlt3 z dnia 17

grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na20l4 rok, która wpłynęła do Izby w dniu 27 grudńa



20l3 roku, deficYt budzetowy, ustalony jako róznica między dochodami a wydatkami, wynosi
1.8l5.77l zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano:

kredyty -wkwocie 1.815.77t zł.

Skład OrzekającY stwierdził, żewskazane w uchwale budżetowej źródłopokrycia deficyttl
bud:Żetu zostało okreŚlone zgodnie z aft. 2l7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 roku
o finansach PublicznYch i nie budzi zasttzeżeń z punktu widzenia legalności. Jak wynika
zPrognozl kwotY dfugu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, jednostka
samorządu terYtorialnego Posiada mozliwośó sfinansowania zaplanowanego deficytu ze
Środków PochodzącYch ze wskazanego w uchwale budżetowej źródła i nie spowoduje to
naruszenia zasad dotyczących uchwalania budżetów, określonych w art. 242 i art.243 ustawy
zdńa27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W związku zpowyższymorzeczono jak w sentencji uchwaĘ.
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PRZE\ryoDNICZĄCY

I Skladu Orzekającego

Od niniejszej uchwĄ przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej IzbY Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


