Uchwała Nr 4200 lll t89 l20t6
z dnia 23 listop ada 20t6 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie:

opinii o możliwościsfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2017 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

PublicznYch (Dz. U z2016 r. poz. 1870), art. 19 ust. 1

i2

orazart.ZO ust.

l

ustawy

z

dnia

7 pńdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachuŃowych (Dz. IJ. z2016 t. poz. 561)

-

I Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach:

Przewodniczący: TadeuszStawowczyk

CzłoŃowię:

Krystyna Zawiślak
Bernadetą Dziedziak

uchwala,

co następuje:

§1.
WYdaje się pozytywną opinię o możliwościsfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budzetowej

Gminy Czechowice-Dziedzic e na20l7 rok.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
W

projekcie uchwały budzetowej Gminy Czechowice-Dziedzice

na 2017

rok,

Przedłożonym W Regionalnej Izbie ObrachuŃowej w Katowicach, w Zespole Zamiejscowym
w B i el sku- B i ałej, przęz B urmi strza Czecho wic -D ziędzic, zaplanowano

:

wysokości163.600.349,00
w wysokości165.952.806,00

dochody budZetu w

zł,

wydatki budZetu

zł.

Deficyt budżetowy - ustalony na podstawie art. 277 ust.
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
a

z

l

ustawy

z

dnia 27 sierpnia

2016 r. poz. 1870), jako róznica między dochodami

wydatkami budżetu, wynosi *2.352.45'1,00 zł.
Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu, zgodnie z art.2I7 ust. 2 tej ustalvy,

wskazano:
kredyt w

kwocie

1.000.000,00 zł,

wolne środki,jako nadwyżkę środków pienięznych na rachuŃu bieżącym budZetu

z rozliczeń wyemitowanych
wartościowych, kredltow i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą
papierów

1,352,457,00 zł.

Informacje zawarte projekcie uchwały budżetowej na 20I] rok

i w dołączonych do

niego materiałach informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
wskazują na mozliwośćuzyskania przez jednostkę samorządu terltorialnego środków ze
wskazanych żtadeł, w v4ysokości zaper,vni ającej sfinanso,wałłie...założoneg+,,.deficytubudzetu
j

ednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym otzeczono jak na wstępie.
Stosownie do przepisu art. ż46 ust.2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach

publicznych, niniejsza opinia winna

być opublikowana przez jednostkę

samorządu

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

wKatowicach, na zasadach określonych w ustawie

z

dnia 6 września200I r. o dostępie do

informacji publicznej (Dz. U. zż016 r. poz. 1764).

PRZEWODNICZĄCY

eĘ-ę*try#Y,**x**Ze*półw Ęietsku-BiaĘ

Tadeusz Stawowczyk

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowei w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

