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Uchwała Nr 4100 nlfi9l20l4
z dnia 3 grudnia 2014 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

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

uchwaĘ budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami

informacyjnymi.

Na podstawie ań. 13 pkt 3, art. 19 ust. l i ust. 2, art.20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. |J. z 2012 r. poz. 1l13

zpoŹn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej wKatowicach uchwala,
co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic_

Dziedzic projekcie uchwały budzetowej na 20l5 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami

informacyjnymi.

§2.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

uzasad,nienie

Burmistrz Czechowic-Dziedzic przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Katowicach, w Zespole Zamiejscowym w Bielsku-Białej, projekt uchwały budżetowej na

20l5 rok wraz zuzasadnienięm i materiałami informacyjnymi - wustawowym terminie

okreŚlonym w art. 238 ust. l pkt ż ustawy z dnia ż7 sierpnia 2009 r. roku o finansach

publicznych (Dz.U, z2013 r. poz, 885 z poźn. zm.).



l Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, dokon ał analizy

przedłożonego projektu uchwały budzetowej na2015 rok i ustalił, co następuje:

Projekt uchwały budzetowej na 2015 rok opracowany został na podstawie przepisów

ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych.

W projekcie budzetu zaplanowano:

dochody w wysokości 132.509.158,00 zł,

wydatki w wysokości l30.856.478 ,00 zł,

przychody w wysokości 2.470.150,00 zł,

rozchody w wysokości 4.122.830,00 zł.

Skład zważył, co następuje:

l. Podstawowe wielkości budżetowe d. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody

zostąĄl ząplanoyane w ustaw6ryej szczegółowąści z odpowiednim-wyodłębnicniem m.in.

zadań własnych izadańzzakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami jednostce samorządu terytorialnego.

Ż. Przedłożony projekt jest zrównoważony i zawiera określenie przeznaczenia nadwyzki

budżetu;

3. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki i został

opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -.'
o finansach publicznych;

4, Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. l

i ust. 3 ustawy o finansach publicznych otazw art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z2013 r. poz, l l66);

5. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady okreśIonej w art.ż4ż

ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedłożonej wraz

z projektem uchwały budzetowej wynika, ze zostanie spełniona relacja określona w art. 243

ustawy zdnla 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do

uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy;



Uchwała Nr 4t00 lll 180 12014

z dnia 3 grudnia 2014 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

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

uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice_

Dziedzice.

Na podstawie art. 230 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, roku o finansach

publicznych (Dz, U . z ż013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. ż0

ust, 1 ustawy z dnia7 pażdziernika l99ż roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.

z20l2 r. poz. lII3 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Katowicach u c hw a la, co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym ptzez Burmistłga _Czechowic_

Dziedzic projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Czechowice-Dziedzice..

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Burmistrz Czechowic-Dziedzic przekazń Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Katowicach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Czechowicę-Dziedzice - w formie dokumentu elektronicznego - w ustawowym terminie

okreŚlonym wart. 230 ust. 2 i ust. 9 wzwiązku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z2013 r. poz.885 z pożn. zm.),

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy

przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ustalił, co

następuje:



l. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu

uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje lata20l5 - 2020;

2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono

Prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustav"ry z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

3, W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane, określone zgodnie

zregulacją zawartą w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej

Prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami określonymi

art. 226 ust. 3 i ust. 4 tej ustawy;

4. Dochody i wydatki bleżące nalata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu

relacji, której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych;

5. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji,

o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach

publicznych;

WartośeĘ rzyięte w projekcie Ńieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu

na 2015 r. są ze sobą zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i zvviązanych

znim kwot przychodów i rozchodów;

W prognozie zawarto upowaznienia dla Burmistrza sformułowane na podstawie

art.228 ustawy z dnia27 sierpnia2)}9 r. roku o finansach publicznych;

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych

wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, I Skład Orzekający przedstawiony projekt

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował pozytywnie.
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Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

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

6.

7.

8.

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
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7. W Projekcie zamięszczono upowżnienia dla Burmistrza, które zostńy sformułowane

na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Do 'Projektu 
uchwały budżetowej przedłdżono uzasadnienie oraz materiały

informacyjne.

Biorąc Pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
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Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w katowicach, w terminie 14 dni od dniajej doręczenia.
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