z dnia 10 grudnia 2010 roku
I11 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o przedlozonym przez Burrnistna Miasta Pyskowice projekcie
uchwaly budietowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiatami
informacyjnymi.
Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in.
zm.) 111 Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a
co nastqpuje:

Wydaje siq pozytywnq opiniq o przedlozonyrn przez Burrnistrza Miasta Pyskowice
projekcie uchwaty budietowej na 201 1 rok wraz z uzasadnieniem i materialami
inforrnacyjnymi.

§ 20
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie:
III Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy
przedlozonego przez Burrnistrza Miasta Pyskowice projektu uchwaly budietowej na 201 1 rok
wraz z uzasadnieniem i rnateriatarni inforrnacyjnymi.
Projekt uchwaly budietowej na 201 1 rok opracowany zostat w formie projektu
przyszlej uchwaty Rady Miejskiej, na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm.).
Sklad Orzekajqcy ustali+, co nastqpuje:
- podstawowe wielkoici budietowe: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody
zaplanowano w ustawowej szczego~owoiciz odpowiednim wyodrebnieniem m.in.
zadan zleconych i powierzonych do realizacji w 201 I roku,
- przedlotony projekt jest zr6wnowazony a irodta sfinansowania deficytu zostaly
prawidtowo okreilone,
- spetniony zostal wym6g wynikajqcy z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych,
projekt jest kompletny, gdyt poza budtetem obejmuje r6wniet wymagany
zalqczn ik,

-

-

upowatnienia dla Burmistrza Miasta zostaiy okreSlone.

Przedlozone do projektu uchwaly budzetowej uzasadnienie
informacyjne, w ocenie Skladu Orzekajqcego nie budzq zastrzezeli.

oraz materialy

Bioqc pod uwagq powytsze ustalenia, Skiad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji.
a--

--.

PRZEWODNICZqCA
I11 Skladu Orzekajqcego

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

Uchwala Nr 4100/III/159/2010
z dnia 10 grudnia 2010 roku
I11 SMadu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o moiliwoSci sfinansowania deficytu w wysokokci 5.061.000 z1
pnyjqtego w projekcie budietu na 2011 rok Miasta Pyskowice.
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) oraz 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.) I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h w a 1 a co nastqpuje:

§ !*
Wydaje sie pozytywnq opinie o moiIiwoSci sfinansowania deficytu w wysokoki
5.061.000 zl przedstawionego w projekcie uchwaly budtetowej na 201 1 rok Miasta
Pyskowice.

§ 2Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie :
W projekcie uchwaly budzetowej Miasta Pyskowice na 201 1 rok przyjqtym
Zarzqdzeniem Nr RZ0 151 -Fn1204/10 Burmistrza Miasta Pyskowice w dniu 12 listopada
2010 r., przedstawionym Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, dochody zaplanowano w wysokoici 5 1.589.202,73 zl a wydatki w wysokoici
56.650.202,73 zl.
Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako roznica micdzy prognozowanymi dochodami
a planowanymi do poniesienia w roku budietowym wydatkami, wyniesc ma 5.061.000 zl.
Jako ir6dla pokrycia tego deficytu proponuje sic :
- nadwyzkq budietowq z lat ubieglych w wysokoici 3.771.457,77 zl,
- poiyczkq z WFOS~GWw wysokoici 230.000,OO zl,
- wolne Srodki wynikajqce z rozliczeri pozyczek z lat ubieglych w wysokoSci 1.059.542,23 zl.
Zaplanowany deficyt budietowy na 201 1 rok stanowi 9,s % prognozowanych dochodow
budzetowych.
Informacje zawarte w wieloletniej prognozie finansowej wskazujq, ze planowana do
zaciqgniqcia w roku budzetowym 201 1 pozyczka na pokrycie deficytu budzetowego nie
spowoduje do 201 3 roku przekroczenia progow okreilonych w art. 170 i art. 169 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.).

Ze sporzqdzonej przez Miasto prognozy kwoty dlugu wynika, 2e w latach 2014-2017
zachowana zostanie relacja, o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.).
Wedlug sprawozdania Rb-NDS za I11 kw. 2010 r. Miasto Pyskowice na koniec
wrzesnia 20 10 r. posiadalo:
- nierozdysponowanq nadwyzkq z lat ubieglych w wysokoici 3.527.426,30 zl,
- niezaangaiowane wolne Srodki w wysokoici 1.174.862,35 zl.
W tym okresie wykonane dochody roku 2010 byly wyzsze od poniesionych wydatkow,
istnieje zatem prawdopodobielistwo uzyskania nadwyiki na koniec biezqcego roku
w wysokoici pozwalajqcej pokryC roznicg pomiqdzy posiadana nadwyzkq z lat ubieglych
a planowanq do zaangaiowania w roku 201 1.
Wobec dokonanych ustaleli, zdaniem Skladu Orzekajqcego Miasto Pyskowice ma
aktualnie moiliwoSC uzyskania Srodkow finansowych ze wskazanych irbdel, w wysokogci
zapewniajqcej pokrycie zalozonego deficytu budietu.

Biorqc pod uwage powyzsze orzeczono jak na wstgpie.

Od niniejszej uchwaty pwsluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegiurn
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej do~czenia.

Uchwala Nr 4100/111/160/2010
z dnia 10 grudnia 2010 roku

I11 Sktadu Orzekajpcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o przedlokonym przez Burmistma Miasta Pyskowice projekcie
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na Iata 2011 - 2017.
Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200 1 r.
Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.) 111 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach u c h w a 1 a co nastqpuje:

9 1-

Wydaje siq pozytywnq opiniq o przedloionym przez Burmistrza Miasta Pyskowice
projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20 1 1- 2017.

9 2-

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie:
I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy przedloionego przez Burmistrza Miasta Pyskowice Zarzqdzeniem Nr RZO151Fnf204110 z dnia 12 listopada 2010 r. projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 201 1 - 2017 stwierdza co nastqpuje:
projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2022
opracowany zostal w formie projektu przyszlej uchwaly Rady Miejskiej w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej, na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm.),

-

- na lata objqte prognozq zaplanowano m.in.: dochody oraz wydatki bie%ce, dochody oraz
wydatki majqtkowe, wynik budzetu, przychody i rozchody budietu, przeznaczenie nadwyiki
oraz kwotq dlugu j.s.t. - zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 226 ust. 1 i ust. 2
ustawy o finansach publicznych,
- okreslajqc dochody i wydatki bieqce na lata objqte prognoq zachowano zasadq, o ktorej
mowa w art. 242 ust. I ustawy o finansach publicznych,

-

prognoza kwoty dlugu zostala sporzqdzona w latach 2011 - 2013 z zachowaniem
zasad, o ktorych mowa w 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
stosowanych na mocy art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajqce ustawq o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 1 z poin. m.),

a w latach 2014 - 2017 z zachowaniem relacji wynikajqcej z art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- wartodci przyjqte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budietu

na

201 1 r. sq ze sobq zgodne,

- upowainienia dla Burmistrza Miasta zostaly prawidlowo okredlone,

- przedioione do projektu uchwaly objainienia nie bud-

zastrzeken.

Biorqc pod uwagq dokonane ustalenia. Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji
stwierdzajqc, iz w przedstawionym ksztalcie wieloletnia prognoza finansowa zapewnia
przestrzeganie przepisow dotyczqcych uchwalania i wykonywania budiet6w do konca 201 7 r.
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PRZEWODNICZqCA
111 SMadu Onekajqcego

Od niniejszej uchwal y przysluguje odwoianie do pelnego skladu KoIegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

