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Uchwała Nr 4200fl|l185l2019

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w katowicach

z dnia 4 grudnia}Ot9 r.

opinii o przedlożonym przez Burmistrza Czechowic_Dziedzic projekcie uchwaĘ
budżetowej na 2020 rok
w sprawie:

Na podstawię art, 13 pkt3, art,19 ust.2 oraz art.20 ust. 1 ustawy zdnia 7 pażdziernika
1992 roku o regionalnych izbaęh obrachunkowych (Dz. U . z 2019 r, poz. 2137) w związku
z art,238 ust, 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz, U.
z201,9r. poz.869 zpóźn. zm.) - il Sktad Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej
w katowicach:
Przewo dni aząca: B ernadeta D ziedziak

Członkowię: Tadeusz

Stawowczyk

Piotr Wybraniec
uchwalao co następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię oprzedłozonym przęz Burmistrza Czechowic-Dziedzic
projekcie uchwały budzetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2020 rok.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

uzasadnienie

Burmistrz Czechowic-Dziedzię przedłożyłw Regionalnej

lzbie

Obrachunkowej

wKatowicach, projekt uchwaĘ bud:żetowej Gminy Czechowicę-Dziędzicę na 2020 rok wraz
zuzasadnięnięm oraz matęttałami informacyjnymi, Projekt przedłożonowustawowym terminie
określonym w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz, U. z 2019 r. poz, 869 z późh. zm.).

II Skład OtzekEący
przedłożonego projektu
informacyjnymi.

Regionalnej

lzby

Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy

uchwĄ budzetowej na 2020 rok wraz zuzasadnięnięm oraz matęriałami

Skład ustalił izważył,co następuje:

1. Projekt uchwa§ budzetowej na 2020 rok został opracowany na podstawie przepisów wyzej
powołanej ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
W przedłozon]rm proj ekcie zaplanowano

:

- dochody budzetu w

wysokości 230.595.384,98 złw tymbieżące: ż26.53I.178,80 zł,

- wydatki budzetu w

wysokości246.835.231,78 zł,w tymbieżące: żI9.275.ż42,53 zł,

-

przychody budzetu w wysokości 19.000.000,00 zł,

-

rozchody budzetu w wysokości 2.760.153,20 zł;

2. Podstawowe wielkości budzetowe, tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały
zaplanow ane w odpowiedniej szczegółowo ści

;

3. Przedłożony projekt budzefu jest zrównowazony

i wskazuje żródła sfinansowania deficytu

budzetu;

4. Projekt zostń

opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art.2l2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Skład OrzekĄący nadmienia jedynie, że zapis
zawarty w § 12 projektu uchwĄ nie posiada ścisłegooparcia w przepisach prawnych z art.2II i 2I2
ustawy z dnia ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do ujęcia w uchwale budżetowej.
Ponadto materia zasad wykonywania budzetu uregulowana jest w art. 247 - 264 ustawy o finansach

publicznych, a zgodnie z art.247 ust.I tej ustawy, budzet jednostki samorządu terytorialnego
wykonuje jej zarząd. Skład stwierdził również, ze w podsumowaniu załącznika nr 1 do projektu
wykazano nieprawidłowe kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publiczrych, dotacji dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych, atakże podmiotowych i celowych rwiązanych
z

r e

alizacj ą zadafi

j e dno

stki s amo r ządu terytori alne

g o;

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

r-:

ustawy

publicznych oraz z art.26 ust. 4 ustawy z dnta 26 kwietnia 2007 roku o zarządzanil
kryzysowym (Dz. U, z 2019 r. poz. 1398);
o finansach

6. Projekt budżetu zostń opracowany przy lwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy
z dnia27 sterpnia 2009 roku o finansach publicznych;
7. Z projekn uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , przedłożonejwraz z projektem
uchwały budzetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określonaw art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co jest waruŃiem koniecznym do uchwalenia
budzetu na kolejny rok budzetowy;

8. W projekcie uchwały zamieszczono upowaźmięnia dla Wójta Gminy, które zostaĘ sformułowane
na podstawie obowiązuj ących przepisów prawa;
9. Do projektu

uchwaĘ budzetowej przedłożono uzasadnięnie orazmateriaĘ informacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano

Zgodnie z art.238

ust.

3

ustawy

o

-

jak w sentencji uchwały.

finansach publicznych opinię regionalnej

ińy

obrachunkowej o projekcie uchwały budzetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest
obowiązany przedstawić, ptzed uchwaleniem budzefu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego.

Od niniejszej uchwĄ przysfuguje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

PRZEWODNICZĄCA
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziedziak

