
Uchwala Nr 4200N ll1g l20ts

z dnia 25 listop ada 2015 roku

V Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedloZonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
- Leszczyny projekcie uchwaty budZetowej na 2016 rok wraz
z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 paldziernika 1992 roku oregionalnych izbach obrachunkovvych (Dz. tJ. z 2Ol) r. poz.
ll13 z poLn. zm.) V Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h w a I a conastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig o przedlozonym przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny projekcie uchwaly budzetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem
i materialami informacyj nymi.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

V Sklad Orzekal4cy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy
przedloZonego tutejszej Izbie przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
projektu uchwaly budzetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materialami
informacyjnymi. Projekt uchwaly budzetowej na2016 rok opracowany zostal na podstawie
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2013 r. poz.
885 zp62n.zm.).

Sklad OrzekajEcy ustalil, co nastEpuje:

l. W projekcie budzetu zaplanowano:
- dochody budzetu w wysoko6ci 116.348.433,71 zl, w tym dochody bieaqce w kwocie

113.348.433,71 zl,
- wydatki budzetu w wysokosci 119.329.281,21 zl, w tym wydatki bie24ce w kwocie

lll.847 .706,70 zl.
2. Zaplanowane dochody bie2Ece sq wyZsze od planowanych wydatk6w bie2qcych a zatem

spelniony zostal lvym6g wynikaj4cy z art.242 ustawy o finansach publicznych.





3. Planowany deficyt bud2etu Gminy i Miasta w kwocie 2.980.847,50 zl zostanie pokrl.ty
z przychod6w pochodzqcych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zl oraz
z wolnych Srodk6w jako nadwy2ki Srodk6w pieniE2nych na rachunku biel4cym budzetu
jednostki samorz4du terytorialnego wynikaj4cych z rozliczeh kredyt6w i poLyczek z lat
ubieglych, w kwocie 480.847,50 zl

4. Kwoty zaplanowanych rezerw: og6lnej i celowej speiniaj4 wymogi o kt6rych mowa
w art. 222 lust. I i 3 ustawy o finansach publicznych.

5. Projekt jest kompletny, gdyL obejmuje wymagane zalEczniki i zostal opracowany zgodnie
z wymogami okreSlonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych.

6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upowalnieh nie budzi zaslrzeZeh.

Bior4c pod uwagg powy2sze ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwaly.

PRZEWODNICZ,4CA
V Skladu Orzekaj4cego

Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi Gminy i
przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
w Katowicach, w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

mgr Anna Baran

Miasta Czerwionka - Leszczyny
Regionalnej lzby Obrachunkowej
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