
Uchwała Nr 4200tll30l201,5

z dnia 28 stycznia 2015 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale

budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015 rok

Na podstawie art. 246 ust. l i
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885

ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

obrachunkolvych (Dz. U. z20I2 r. poz.

Izby Obrachunkowej w Katowicach:

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

z poźn. zm.) otaz art. 13 pkt 10 w zllliązku z art. 19

7 pńdziemika t992 roku o regionalnych izbach

Ill3 zpóźn. zm.) - I Skład Orzekający Regionalnej

Przewodnicząly:

CzłoŃowie:

Tadeusz Stawowczyk

Krystyna Zawiślak

Bernadeta Dziedziak

uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje się porytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu

w kwocię 347.320100 zł, przedstawionego w uchwale budZetowej Gminy Czechowice_

Dziedzice na 2015 rok,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

W uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr IV/14l14 z dnia

30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budzetowej na 2015 rok, która wpłynęła do

Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach, Zespołu Zamiejscowego w Bięlsku-Białej

w dniu 8 stycznia 20l5 roku, zaplanowano:



dochody w wysokości;

wydatki w wysokości;

t34.747.124,00 zł,

135.094,444,00 zl
oraz deficyt budZetowy ustalony - jako ńżńca między dochodami, a wydatkami w kwocie

347.320,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- kredyt w kwocie 347.320,00 zł,

I Skład Orzekający stwierdził, że wskazane w uchwale budżetowej źródło pokrycia

deficytu budżetu zostało określone zgodnie z art. 2l7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz

nie budzi zastrzężeń z punktu widzenia legalności. Jak wynika z prognozy kwoty długu,

stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, Gmina Czechowice-Dziedzice posiada

możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu przychodami pochodzącymi zę

wskazanego w uchwale budżetowej źródła i nie spowoduje to naruszenia zasad dotyczących

uchwalania budżetów, określonych w art. 242 do art. 244 powołanej wyżej ustawy z dnia

27 sierpnia2OO9 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych, niniejsza opinia winna być opublikowana przez jednostkę samorządu

terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby ObrachuŃowej

w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie

do informacji publicznej (Dz. U. z2al4l poz.782).

W związku zpowyższym orzęczono - jak w sentencji uchwały.

{Ąeglunniu r ith"r 8 brachunkown"w katorvicach
Z*s,p*ł vu Sietsku-Blałej

przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY
I Skladu Orzekającego

Od niniejszej uchwały

ObrachuŃowej w Katowicach, w

Izby


