Uchwała Nr

4200

nl§7lż0l6

z dnia 23 listop ada 2016 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w

sprawie: opinii o przedlożonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

projekcie

uchwaly budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2017 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. l ustawy z dnia
7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 56l)
w związku z art. ż38 ust.

(Dz.|l.

z

2016

r. poz.

l

pkt 2 ustawy

1870)

-I

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej

w katowicach:

Przewodniczący:

Tadęusz Stawowczyk

Członkowie:

Krystyna Zawiśiak
Bernadęta Dziędziak

uchwala,

co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonymptzez Burmistrza Czechowic-Dziedzic
projekcie uchwały budzetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2017 rok.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

uzasadnienie
Burmistrz Czechowic-Dziedzic przedłożyłw Regionalnej lzbię Obrachunkowej
w Katowicach, w Zespole Zamiejscowym

w Bielsku-Białej, projekt uchwały budzetowej

Gminy czechowice_Dziedzice na 2017 rok wtaz z uzasadnieniem i

materiałami

w art, 238 ust, 1 pkt
informacyjnymi. Projekt przedłozono W ustawowym terminie okeślonym
2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U, z2016 r, poz. 1870),
analizy
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał
i materiałami
przedłozonego projektu uchwały budżetowej na20|7 rok wraz z uzasadnięniem
informacyjnymi.
Skład ustalił i zważył, co następuje:

1.

podstawie przepisów
Projekt uchwały budzetowej na 2017 rok został opracowany na

ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

W przedłozonym projekcie zaplanowano:

_

* _

dochody budZetu w wysokości

l63.600.349,00 zł,

wydatki budzetu w wysokości

l65.952.806 ,00 zł,

p|zy c_[gdy by

d

żetu ry

_wy

so\gśc1_

].090.0q0

4.647.543,00 zł.

rozchody budżetu w wysokości

2.

,00_1ł_,

d. dochody i wydatki oraz rozchody zostały
szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m,in, zadań

podstawowe wielkości budzetowe

zaplanowane

w

ustawowej

własnych i zadań

z

zakręsu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami jednostce samorządu terytorialnego;

3.

przedłożony projekt jest zrównowazony

i

wskazuje źródła sfinansowania deficy,tu

budzetu;

i został
Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również Wymagane załączniki
dnia 27 sierpnia 2009 r,
opracowany zgodnie Z Wymogami wynikającymi z art. ż|2 ustawy z

4.

o finansach publicznych;

2ż2 ust,1 ,3
Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w art,
w art.26 ust, 4 ustawy z dnia
ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz

5,

6,

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. lJ. zż0l3 r. poz.1166 zpóźn. zm,);
projekt budzetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art,242

ustawy

zdnia27 sierpnia 2009

26 kwietnia 2007 r,

r. o finansach publicznych;

7.

Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonejwraz

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

ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych, co jest warunkięm koniecznym do

uchwalenia budzetu na kolejny rok budzetowy;

8.

W projekcię zamięszęzono upoważnienia dla Burmistrza, którę zostały sformułowane

na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

9.

Do

projektu uchwały budzetowej przedłożonouzasadnięnie oraz materiały

inforyacyjne.
Biorąc pod uwagę powyzszę ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

z

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki
Zgodnie

art, 238 ust. 3 ustawy

samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić , przed uchwaleniem budzetu, organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
Regionalrug, lgba Sbnachunko§{t}

-v!, |{atowicach

X*snół w Bielsku-Białej

Stawowczyk

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Regionalnej

lzby

