tchwala Nr 4100/1/266/2009
z dnia 7 grudnia 2009 roku

I Skladu Orzekajgicego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowleach
sprawic: Opinii o przcdlu onym przez Burmistrza Miasta I strop prockcic uchwal
hud ctowej ma 2010 rok wraz z iflk)rmacja o stanie micnia kolnunalnc u
i oihjasnicnianli.

Na podstawie an. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i an. 20 ust. I ustawy z dma 7 pa dziernika
1992 roku o rcglonalnvch izhach obrachunkowvch l IS, U. z 2001 r. Nr 55. hoz. 577 z pozn.
zm.) I Sklad Orzekajgcy Re,zionalnej Ir_hv Ohrachunkowej w Katowicach u c h ^^ a I a co
nastcpujc:
\\'ydajc sic pozytvi-vnq opinic o p rzcdlo zonynl p r zez l3urmishza Nliasta l slroli
projekcic uchwaly hudzetowe,j na 2010 rok wraz z t[llornlacja o stanie nlicnia konlunalncio
i ohjasnicnianli.
2.

UzasadnnlenIc:

I SLlad Orzekajgcv Regionalnej lzby Obrachunkowej xv Katowicach. po dokonaniu
analizy przedlo oncgo przez 13urnlistrza Nliasta Ustron projektu uchwaly bud ctowcj

n;.

2010 no wraz z inlornlacjq o stanie nlicnia komunalnep i objasnicnianli. stwierdza co
nast4Pujc:
Projckt uchwaly hudzetowej na 2010 rok opracowany zostal \k formic projektu
przvszlej uchwaly Radv. na podstawie przepisOw ustawv in dnia 27 sierpnia 2009 r.
o tinansach puhlicznvch (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , tj.:
podstawowc wielkosci budzetowe: dochodv i wydatki oraz przychody i rozchody
zaplanowano w uslawowej szczeuolowosei z odpo\\ icdnitn V yodrybnicnicnl
zadan \clasnych i zleeonvch prz.ypadajacych do tealizaciI \% 2010 roku.
upowai.nicnia dla Hurmistrza Miasta do dokonvwwania znlian w hudzecic
i zaciauania zohowwiazaii zwigzanych z realizacjq zadati ww 2U10 roku i latach

Ila s te11lv eh

oraz przekazy\wama

upra w'nien

' tvn z ak resie ,ledoost ko nl

organizacyjn\ m. zostaly prawidlu\\'o okreslune.

Sklad Orzekajqcy z\vraca jednak uwvage na lakt. it zalacznik or 9 do uch\valy
budzetowej. obejnnljgcv dotacje udzielone z budzetu gnlinv, nic spelnia \vszvstkiclt
\vwmo, i,\v zawar(vch w an. 214 i 215 usta\vv z dow 27 sierpnia 2()0) r. o Iinansach
puhlicznveh. Ponadto projekt uchwaly hudzetowej wymaga uzupelnienia. polegajacego na
okre.slcniu IinlitO\\ zoho\vQzan. o ktoryc11 mowa w art. ;t9 ust. I pkt 2 i 3 ustawv / dnia 27
sierpnia 2009 r. o Iinansach publicznych. t4 r tvtulu finansowania planowanego defic\ul
hudzetu oraz splaty w•czesniel zaciggnietvch pozvczck i kredyt6w. R6wni,czesnic w tresci
/algcz.niko\v or 5 i or 6 nieprawidlowo zaliczono swiadczcnia na rzecz oscib tizvcznvch do
vvvdatkow zwiktzanvch z rcalizacjq zadan statutoyvv'ch. wystr puje rozbiezncosc ponliedzv
z.algcznikanli or I I i or 12 \v zakresie okreslenia 7rWdel linanso\wania zadali inwestycyjnvch
i nlajatko\wvch oraz biednie podano kwot(r delicytu budzetu /w § 2 projektu uehwal\
hudz.ett,\vei okresl ono deficvt budzetu miasta \v kwocie 823.350 zl, tynlczasem n znica
p(llllledzv dOCI odallli a \V\datkanli \\ynosi

N2S.330 zl - co u\vzgledniono w wcsci opinii

u niozliwosii sIinansowania deIicwtur'.

Przedlozone do projektu LIC11Wlw hudzetowej objasnienia oraz intormacja o stanie
mienia konnulalnego w ocenie Skladu OrzekaAtcego We hudzt} zast:rzezeli.

Biortlc pod uwag4 powvzsze ustalellla - pr-zedlozone dokunlenty. Sklad ()rzekajacv
stwierdlza. e przedstawiony projekt uchwaly budzetowej, po dokonaniu niezb4dnych wl\v
korela. spelni wvmi)gi ustawv o finansach publicznvch. kt6ra hqdzie obowiaz\wala od dnia I
stvcznia 2010 r. I zostal zaopnuowany pozyty wale.

I Skh ldt!

(^rzek `SIi ccg(

In r Tude laz Sill 1volf-cz..1 -h

Od niniejszej ltchwal) przvsluguje od\\ulanie do pelnego skladu K ,legiunl
Reoionalnej lzhy Obrachunkowej w Katowicach. \\ ternlinie 14 dnd od datw doreczenia.

