
Uchwala Nr 4lhDtrul3sniLn
z dnia 30 listop ada 20ll roku

II Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawiel opinii o pzedlo'onym pmzez Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny projekcie uchwaly budietowej na 2012 rok wrazz uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Napodstawi: *tl r?.ph-3, g. lg ust. I i 2,trt.20 ust. I ustawy zdniaT paidziemika1992 roku o regionalnych iz6ach obraclmnko\'ycil {D;. u: 2200r r. Nr 55, poz. 577 zp6in.zm')IlSkladoruekajqcyRegionalnejlzbyobracrrui*o*r:wKatowicachu 
c no, a I a conastgpuje:

$1.

.wvdaje ,ie.ry3ry-11 o.ninig o yrycngzonym pnezBurmistna Gminy i Miasraczerwionka 'Leszcryny proiekcii u.ir*iy buozeiffi ia 2012 rok wraz z uzasadnieniemi materialami informacyjnymi. 
-vr- rvA vr'% z2

$2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

II Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokon al analizyptzedloaonego przez Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka - reszczynyi..;.ttu uchwalybud2etowej na20l2 rok wraz z uzasadnieniem i materialami inror*u.yjny,ni-
Projekt uchwaly. budzetowej na2012 rok opracowany zostal na podstawie przepis6wustawy z dnia27 sietpnia2009 r. o finansach publicznych (D:z.lJ.22006 r. Nr 157, poz. 1240zp6in. zm.).

Sklad Onekajqcy ustalil, co nastgpuje:

l. Podstawowe wielko6ci budzetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody
i rozchody zaplanowan ustawowej szczeg6lowosci z odpowiednim
wyodrEbnieniem m.in. zadari wlasnych i zadart z rak esu administracji rzqdowej
i innych- zadafi zleconych odrqbnymi ustawami jednostce samorzqdu
terytorialnego;

2. Przedlo2ony projekt jest a6wnowazony a spos6b sfinansowania deficytu budzetu
zo stal prawi dlowo okreslony ;

3' Projekt jest-kompletny, gdyz obejmuje r6wnie2 wymagane zalqcznilo zgodnie
z wymogami art.2t2 ustawy o finansach publicznych;



Projekt bud2etu opracowany zostal p:zy uwzglgdnieniu zasady okre$lonej
I_* 

242.ustawy o finansach publicznych;

XHH:*a 
dra Burmisnza Gminy i Miasta czer-wionk a - Leszczyny nie budz4

o**":l['#l;13T".fi!;?;ff. uchwatv budZetowej uzasadnienie w ocenie Skladu

4.

5.

. Od niniejszej. uchwaly Burmisnziil Gminy iprzysfuguje odwolanie do pehrego skladu f"i.gir*'
Miasta Czerwionka - Leszczyny
Regionalnej Izby Obrachunkowejw Katowicach, w terminie tl Ani oa aaty dorEczeni-a.

Biorqc pod uwagg powyzszeustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwaly.
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