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Uchwala Nr 4100N fl00/2012

z dnia 3 grudnia 2012 roku

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlozonym pnzez Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszcryny projekcie uchwaly budietowej na 2013 .ok ror"" z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. I i2, art. z0 ust. l ustawy z dma7 pat2dzremiS: 
1??2.."-t " 

o regionalnych izbacrr obrachunkolvych (Dz.u. z 2012 r.poz' 1l 13) v sklad onekajqcv Regionalnej Izby obra"h*i[G w Katowicachu c h w a I a conastgpuje:

s1.
wydaje sig porytywnq opini-g 

.o. przedlo2onym przez Burmishza Gminyi Miasta czerwionka'Leszczyny-projekcie r"ilrry 6,raz"to*"1 na 2013 rok wrazz uzasadnieniem.

V Skladu Orzekaj?cego Regionatnej Izby

$2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

v Sklad orzekajqcy Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach, dokonalanalizy przedlo2onego pnzez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszcrynyprojektu uchwaly bud2etowej na20r3 rok wraz i uzasadnieniem.
Projekt uchwaty lldzetowej na 2013 rok opracowany zostal na podstawie

-p-rzepis6w ustawy z dnra27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych @2. u.)zoog r.Nr 157, poz.1240 zp6in nn.).
Sklad Orzekaj4cy ustalil, co nastgpuje:

1. Podstawowe wielkosci bud2etowe tj. dochody i wydatki oraz przychody
i rozchody zaplanowano w ustawlwej szczeg6lowosci z oapo*i"arri-
wyodrgbnieniem m.in. zadan wlasnych i zadafi 

" "ilo"r., 
administracji rz4dowej

i innych zadah zleconych odrgbnymi ustawami jednostce "samorz4au
terytorialnego;

2' Przedlo2ony projekt jest zr6wnowaZony a ir6dla sfinansowania deficytu budzetuzostaly prawidlowo okredlone ;
3- Projekt jest kompl"*y, gdyz obejmuje r6wnie2 wymagane zar4cniki i zostalopracowany zgodnie z wymogami art.2l2 ustawy o finaniach pubiicznych;



w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

projekt budZetu opracowany Itt"l 
pw uwzglgdnieniu zffiady okreSlonej

w art. Z42vslawy o finansach publicznych; . 1
Up.;.ari.nia dia Burmistrza-C*i"V i Miasta nie budz4 zastze1en'

Od niniejszei-uctwaty Burmishzowi Gminy i Miasta przysluguje o_dwolanie do

petnego skladu Iiotegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach,

4.

5 .

Przedlozone do projektu uchwaly bud:Zetowej uzasadnienie, w ocenie Skladu

Oruekai4cego, nie budzi zastrzeheh'

Bior4c pod powyzsze ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwaly.

PRZEWODNTC24CA
V Skladu Orzekajqcego

,.L** [n',to*
mgr Anna Baran


