z dnia 16 grudnia 2009 roku

I11 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o przedlozonym przez Burmistna Miasta Pyskowice projekcie
uchwaly budietowej na 2010 rok wraz z informacjq o stanie mienia
komunalnego i uzasadnieniem.

r

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pdin.
zm.) 111 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a
co nastqpuje:

Wydaje siq pozytywnq opiniq o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice
projekcie uchwaly budietowej na 2010 rok wiaz z informacjq o stanie mienia komunalnego
i uzasadnieniem.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia.

Uzasadnienie:
111Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy

przedlozonego przez Burmistrza Miasta Pyskowice projektu uchwaly budzetowej na 2010 rok
wraz z informacjq o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem.
Projekt uchwaly budzetowej na 2010 rok opracowany zostal na podstawie przepisdw
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Sklad Orzekajqcy ustalil, co nastqpuje:
- podstawowe wielkoSci budzetowe: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody
z odpowiednim wyodrqbnieniem m.in.
zaplanowano w ustawowej szczeg~lowo~ci
zada6 zleconych i powierzonych do realizacji w 20 10 roku,
- przedlozony projekt jest zrdwnowazony a irodla sfinansowania deficytu zostaly
prawidlowo okreSlone,
projekt jest kompletny, gdyz poza budzetem obejmuje rdwniez wymagane
zalqczniki, a jego zawartoSC jest zgodna z zapisem art. 212 ustawy,
- upowaznienia dla Burmistrza Miasta zostaly prawidlowo okreSlone.

-

Sklad zwraca jednak uwagq, ze:
- w 5 1 pkt 2 suma wydatkdw biezqcych i majqtkowych nie jest rowna lqcznej kwocie
wydatkow budzetu Miasta,
- wystqpuje niezgodnoib kwot dochodow okreilonych w 5 8 pkt 1 i 5 15 ust. 7 projektu
uch waly,
- w zalqczniku nr 1 nie wszystkie dotacje zostaly okreilone wedhg ich rodzaju.
Przedlozone do projektu uchwaly budzetowej uzasadnienie oraz infonnacja o stanie
mienia komunalnego w ocenie Skladu Orzekajqcego nie budzq zastrzezeri.
Biorqc pod uwagq powyzsze ustalenia, Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze przedstawiony
projekt uchwaly budzetowej odpowiada stanowi prawnemu, ktory bqdzie obowiqzywal od
dnia 1 stycznia 2010 r.
.

PRZEWODNICZqCA

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty dorqczenia.

Uchwala Nr 4100/III/183/2009
z dnia 16 grudnia 2009 roku
111 Skladu Orzekajpcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o moiliwoSci sfinansowania deficytu w wysokoici 4.073.989,36 zl
przyjetego w projekcie budietu na 2010 rok Miasta Pyskowice.

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z poin.
zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2 104 z poin. zm.) I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach u c h w a 1 a co nastqpuje:

Wydaje siq pozytywnq opiniq o mozliwoSci sfinansowania deficytu w wysokoSci
4.073.989,36 zl przedstawionego w projekcie uchwa4y budzetowej na 2010 rok Miasta
Pyskowice.

§ 2Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie :
W projekcie uchwaly budzetowej Miasta Pyskowice na 2010 rok przyjqtym
Zarzqdzeniem Nr RZ0 151-Fd190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice dniu 13 listopada 2009 r.,
przedstawionym Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
a wydatki w wysokosci
dochody zaplanowano w wysokoSci 45.874.778,63 zl
49.948.767,99 z4.
Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako r6inica miqdzy prognozowanymi dochodami
a planowanymi do poniesienia w roku budzetowym wydatkami, wynieSC ma 4.073.989,36 zl.
Jako irodla pokrycia tego deficytu proponuje siq :
- nadwyzkq budzetowq z lat ubieglych w wysokosci 3.128.185,36 zl.
- wolne Srodki wynikajqce z rozliczen pozyczek z lat ubieglych w wysokoici 945.804 zl.
Zaplanowany deficyt budzetowy na 2010 rok stanowi 8,9 % prognozowanych
dochodow budzetowych.
Wedlug sprawozdania Rb-NDS za I11 kw. 2009 r. Miasto Pyskowice na koniec
wrzeSnia 2009 r. posiadalo:
- nierozdysponowana,nadwyzkq z lat ubieglych w wysokoSci 3.729.502,32 zl,
- niezaangazowane wolne Srodki w wysokosci 1.397.542,23 zl.

Wobec dokonanych ustalen, zdaniem Skladu Orzekajqcego Miasto Pyskowice ma
aktualnie mozliwoSC uzyskania Srodkow finansowych ze wskazanych irbdei, w wysokoSci
zapewniajqcej pokrycie zalozonego deficytu budzetu.
Biorqc pod uwage powyzsze orzeczono jak na wstqpie.
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Od niniejszej uchwaly przysluguje odwoianie do peinego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia.

Uchwala Nr 4100/111/184/2009
z dnia 16 grudnia 2009 roku
I11 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o prawid1owoSci zalqczonej do projektu uchwaly budzetowej na
2010 rok prognozy kwoty dlugu Miasta Pyskowice.

P

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z poin.
zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a co nastqpuje:

§ l*
Wydaje siq pozytywnq opiniq o prawidlowoici zalqczonej do projektu uchwaly
budzetowej na 2010 rok prognozy kwoty dlugu Miasta Pyskowice.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie :
n

Wedlug
przedlozonej przez Burmistrza Miasta Pyskowice Zarzqdzeniem
Nr RZ0 151-Fnl190/09 z dnia 13 listopada 2009 r. prognozy, lqczna kwota dlugu Miasta
Pyskowice wynieiC ma na koniec 2009 roku 1.228.542 zl, co stanowiC bqdzie 2,7 %
prognozowanych do osizgniqcia w biezqcym roku dochodow.
Na koniec 2010 roku planowana lqczna kwota dlugu Miasta to 1.059.542 zl z tytulu
poiyczki dlugoterminowej .
Przedstawiona prognoza lqcznej kwoty dlugu na koniec 2010 roku i lata nastqpne
uwzglqdnia dane dotyczqce planowanej, w projekcie uchwaly budzetowej, splaty rat
poiyczki.
Prognozowana lqczna kwota dlugu Miasta Pyskowice na koniec 2010 roku stanowi,
wedlug przedlozonych danych 2,3 % dochodow planowanych na 20 10 rok, co oznacza, iz nie
przekracza dopuszczalnego 60 % progu zadluzenia, okreSlonego w art. 170 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z poin.
zm.). Przedstawiony dlug Miasta Pyskowice podlegal bqdzie splacie do 2017 roku.
Miasto Pyskowice nie wykazuje obci@en z tytulu porqczeri.
Zaklada siq, ze kwoty splat rat kapitalowych wraz z odsetkami, do 2013 roku, nie przekroczq
dopuszczalnego progu okreilonego przez art. 169 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie analizy przedlozonych danych I11 Sklad Orzekajqcy nie wnosi
zastrzezen do prognozy dlugu Miasta Pyskowice i stwierdza, ze w przedstawionym ksztalcie
zapewnia przestrzeganie przepisow dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzetow do
konca 2013 r.
Sklad zastrzega jednak, ze w latach nastcpnych istotny wplyw na takq ocenc mieC bcdzie
zmiana regulacji prawnych, dotyczqcych mozliwoSci zadluzania sic jednostek samorzqdu
terytorialnego, wynikajqca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
Wobec powyzszego orzeczono jak na wstcpie.

PRZEWODNICZqCA

7

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorcczenia.

