
Uchwala Nr 4100 tlV 149 12010

z dnia 15 grudnia 2010 roku

II Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-
l,eszcryny projekcie uchwaly budZetowej na 2011rok wraz z uzasadnieniem i
rnaterialami informaryj nymi.

Na pr>dstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art.20 ust. 1 ustawy z dnia 7 prldziemika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. lJ. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z p6an.
zm.)IISklacl Orzekaj4cyRegionalnejlzbyObrachunkowejwKatowicachu c h w a l a co
nastppuje:

$1.

Wyd:{e sip porytywn4 opinig o przedloilonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwaly budzetowej na 20ll rok wraz z uzasadnieniem
i materialam i informacyjnymi.

$2.

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

II Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy
przedlohonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projektu uchwaly
budZetowej na2Dll rok wraz zuzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Proje.<t uchwaly budZetowej na 20ll rok opracowany zostal w formie projektu
przyszlej uchwaly Rady Miejskiej, na podstawie przepis6w ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r.
o finansach t,ublicznych (Dz. U.22009 r. Nr 157, poz. 1240 zp62n. zm.).

Sklad Orzekrf4cy ustalil, co nastgpuje:

l. Podstawowe wielkosci budZetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody
i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegolowosci z odpowiednim
vryodrgbnieniem m.in. zadafi wlasnych i zadah z zakresu administracji rzqdowej
i innych zadafi zleconych odrgbnymi ustawami jednostce samorzQdu
tr:rytorialnego;



2. Przedlohony projekt jest zr6wnowazony a lrodlo sfinansowania deficytu zostalo
prawidlowo okreSlone;

3. ))rojekt jest kompletny, gdy2 poza budzetem obejmuje r6wniez
:zalqczniki, a jego zawartosd jest zgodna z zapisem art.2l2 ww. ustawy;

4. lJpowaznienia dla Burmistrza Miasta do:
:r) dokonywania zmian w planie wydatk6w, z wylqczeniem przeniesieri
rnigdzy dzialami,
l>) przekazania uprawnieri do dokonywania przeniesieri planowanych
innym jednostkom organizacyjnym miasta

zostaty prawidlowo okre5lone;
5. I'rojekt budzetu zostal opracowany przy uwzglgdnieniu zasady

rv art. 242 ustawy o finansach publicznych.

wymagane

wydatk6w

wydatk6w

okreSlonej

Przecllolone do projektu uchwaly budzetowej uzasadnienie oraz materialy
informacyjnf), w ocenie Skladu Orzekaj4cego nie budzqzastrzeLefi.

uchwaly.
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