Uchwala Nr 4100 / 1/298/2007
z dnia 12 grudnia 2007 roku
I Skiadu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

sprawic :

opinii o 1) r-zc ( Ilo one m przez Rurnlistrza Miasta l ' strori projckcic I)u(Iictu
na 200 8 rol : %S raz info, mac.j:l o stanic uricnia konlunalnc4o i oI)jasnicniami.

Na podstawic art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o rc0ionalnvch izbach obracliunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55. poz. 577 z p6zn.
zni.) I Sklad Orzekajttcv Regionalncj Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a co
nastepuje:
§ 1.

\t-vdaje sic pozytywna opinie o przedlozonym przez Burinistrza Miasta I lstron
pI'ojekciC
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§ 2.
I ichw'ala

wc hodzl

w z.vcle z dniem

po(1tcCla.

Uzasadnienie :
I Sklad Orzek a j:cy Regionalnei Izby Obrachunkowej w Katowicach , po dokonaniu
analizy przedlozonego przez Burmistrza Miasta I _Istro: projcktu hudzetu na 2008 rok wraz z.
infornlacjq o stanie nllenla ko111unalnCgo i objasnicniami . stvicrd za co nasteptijc:

Projekt hudzctu opracowany w formic projcktu przyszlej uchwaly Rady Miasta Ustroli
obejniuje m.in.:
plan dochod6w na kwote 45.817.413 zi I l l lan \vvdatk6w na kwute 3I .541 .457 zI,
przychody w kwocie 6.663.619 zl pochodztgce z zaci:lgnietvch kredyt6vv, pozyczck oraz z
wolnvch srodk6w jako nadwyzki 4odk6w pienieznych na rachtniku hankowym bud etu
.I.s.t. wynika'acych z, rozliczcli kredvt()w z lat ubieoivch,

- rozchodv w kwocie 939.575 zl, zwiazane ze sputa pozvczek i kredvt \\,
- plan prz\ chudow i \vydatkow zakladu budzetowego.

- dochody i wydatki z\wiazane z realizacja zadari z zakresu administrac:j rzado\\cj innvch
zadari zleconvch gminic odrebnymi usta\yanli \v kwocie 2.716.806 A.
- plan przychod6w i wvdatkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
\Vodne.j.

\wydatki z\vit}zane r. \vieloletninli programanli in\vestycyjnymi i wvdatki na realizac1e
porozunlien miedzv jednostkan]i samorzadu tcrvtorialncgo,
- rezer\%'; ogolna \v kwocie 300.000 it i rezerw'e celowa w kwocie 30.000 it
z prze z llac' zenlem n il za r'z_gclzanie k r yzys owe.
- wvdatki na programy i projekty realizowane ze srodk6w pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej,
- upo\vaznienic dla 13urmistrza ivliasta nl.in. do:
a) zaciagania kredytow i pozvczek na pokrycie wystepujaccgo \v roku hudzetowvni
delicvtu hudzetowego do vvsokosci 1.000.000 zl.
b) dokonani,: znlian w planic \\vdatkbw z wlaczenienl przeniesiel1 1 wvdatkciw miedn•
dzlalalll;,

dokonv \ \anla "/.1111,111 w pla lic \vvd at kow mle dzy Za(aillanll \V r<1111 ach dz_lalll,
lokowallla \v'oln\Ci] Sr'Odk(^w bud%ctow'yCh n a r a chunka ch ba n kowych w 1nnvch
bankach. niz hank prowadzLIcv obslu^ce budzetu ,v-liasta,
e) udzielenie poz}'crel: i poreczen w roku budzeto\vyin do wvsokosci 200.000 zl.
c)

d)

- dochody w kwocie 580.000 zl z tytulu \wydawvania zezwolen na sprzedaz. napojbw
alkoholo vvch oraz wvdatki zwiazanc z rcalizacjt} prouramo\v: profilaktyki
i roz\viazv\valia problemo\v alkoholowych oraz przeci\vdzialania narkonlanii \V tej sanlcj
wysokosc i.

Sklad Orzelcajacy po uwzglednieniu \vvjasnien zawartych w pismic Skarbnika yliasta
(na podstawie upowaznicnia 13urmistrza Miasta) Nr SK1\1/30 30/4 3/2007 z dnia 22 listopada
2007 roku oraz pisrnie 13urmistrza Miasta Nr SKM 3030/46/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku
stwierdza, ze przediozony projckt budzetu zawiera niepra\\•idlowosci. takic jak:
- \v projekcic uchwaly budzeto\vej zaplanowana rezerwa ogolna na z'arz_adzanie
kryzvsowc znacznie przekracza maksymalna kwote, ktbra okreslaja przepisy art. 26
ustawy

o zarzadzaniu kryzysowynl,
- brak wvrazneg'o \vvodrebnienia dochodow i wvdatkow z\viazanvch z rcalizacja zadari
\wsptilrlych realizowanycll y drodze um6\v tub pol•ozlllllictl Iniedzy jeclnostkanil
sanlorzadu terytorialnego, co narusz_a art. i S4 ust. I pkt 15) usta\v\' o frnansach
publicznvch,
- wystepujtl rozbieznosci nazw zadari polniedzy zatacznikiem nr 13 do projektu uchwaly
budzetowej ,.Limity wvdatkOw na wieloletnie progr illy inwestvcy'jne w latach 2008 2011", a zahcznikiem nr 12 do projektu uch\valy budzetowej ,.Ladania in\\estvc\jne
i nlajatkowe na 2008 r.' .
- zak1cznik nr 10 do projcktu uch\valy budzetuwcj .,Pozostalc dotaeje eclowc na 200$'.
ale obejml..I c. \vvlacznie dotacji celowvch.

Ponadto tiklad Orzekajacv uznal, ze prz_v opracowvani.u projektu uchwaly hudzetom1
iostaly spelnione• pozostaic wymogi okreslonc w art. 184 ustawwv o tinansach public-r.n\ck.
1 rojekt budzeu.u opracowano z zachowaniem zasadv rowno\vagi budzctowcj. lawicra on
wvn a,gane dane, ktorc przedstawione zostaly w ustawowej szczegolo\vosci.
Przedlozona infi,rmacja o stanic mienia komunalnego w ocenie Skladu Orzckajace o
spelnia wvmogi zawarte w art. 180 ustawy o tinansach publicznych.
Biorac pod uwagc powyzsze ustalenia - przedlozone dokumenty mimo stwierdzonvch
nieprawidlo vosci, zaopiniowanO pi,zytv^tnie.

Pr,. ww •o ^ tlniczacv

I Sklad^i Orrckaj. ^c7

mgr Fadcusz Stawmcczvk

Od niniejszej uchwaly przvslugujc odwolanic do pelnego skladu Kolegiurn Re"-11onalnej
Izhv Ohrachunkowej w Katowicach. www terminic 14 dni od daty dor4czenia.

