
Uchwala Nr 4100ilV /L2t/2009
z dnia 24 listopada 2008 roku

fV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlo2onym przezBurmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny
projekcie bud2etu na2009 rokwrazz informacj4 o stanie mienia komunalnego
i obja5nieniami.

_ Na podstawie art. 13 pkt 3, art. rg ust. 2 i art. 20 ust. r7 per2dziemika 1992..9Iy_g.regionarnych izbach obrachunkowych (Dz. rJ. zpoz.577 zp62n. zm.) IV sklad orzekai4cy Regionalnej rzby obracirunto*"juchwa la  conas tgpu je :

ustawy z dnia
2001 r. Nr 55,
w Katowicach

_ Wydaje sig pozytywn4 opinip o
Czerwionk a-Leszczyny projekcie budietu
Komunalnego i objaSnieniami.

$1.

przedlohanym przez Rurrnistrza Grniny i Miasta
na 2009 rok wraz z informacj4 o stanie mienia

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia.

Uzasadnienie:

IV Sklad orzekajqcy Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniuanalizy przedlo2<nego przez Buimistrza Gminy i Miasta projektu budzetu na 2009 rok wrazz informacj4 o stanie mienia komunalnego i objaSnieniami, siwilrdza, co nastEpuje:
Projekt budzetu opracowany w iormie projeltu pizysztel uchwaly Rady Gminy i MiastaCzerwionk a-Lesz,:zyny o bej muj e m. in. :
- plan dochod6w na kwotg 87.488.589 ,03 zl,plan wydatk6w na kwotq 94.967.972,03 zlorczprzychody w kwocie 14.100.000 zlirozchodyw kwocie 6.6ZO.bn z+,- plany plzychoddw i wydatkriw zak'ladu hudzetowego oraz clochociriw w.fasnychj ednost el< hrudzetowych i lvydatrcor,v n i m i fi nan sor,vanvch.



- dochody i wydatki zwiqzane z realizacj1 zadafi z zakresu administracji rzqdowej
i irmych zadafi zleconych gminie odrgbnymi ustawami w kwocie 8.514. ll5 zL,

- plan przychod6w i wydatk6w Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wrdnej,

- zaces i kwoty dotacji,
- w5'datki zwi1zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- re,lerwQ og6lnq w kwocie 236.815 zl i rezerwg celow4 w kwocie 25.000 zl

z ptzeznaczeniem na zadania z zakresu zarzqdzania kryzysowego,
- upowaZnienie dla Burmistrza Gminy i Miasta m.in. do :

a) dokonywania zmian w planie wydatk6w, z wylqczeniem przeniesiei wydatk6w
migdzy dzialami,

b) zaci4gania kredyt6w i po|yczek na pokrycie wystppuj4cego w ci4gu roku
budzetowego niedoboru bud2etowego do wysokosci 3.000.000 zl,

c) lokowania wolnych Srodk6w na rachunkach bankowych w innych bankach niz
bank prowadzqcy obslugg budZetu gminy,

- dochody w kwocie 565.000 zl z tytulu wydawania zezwoleh na sprzedaz napoj6w
allcoholowych oraz wydatki zwiqzane z realizacjq program6w profilakiyki
i rcmviqzywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii w tej
sanej wysoko5ci.

Ponadto Sktad Orzekaj4cy uznal, 2e przy opracowaniu projektu uchwaly budzetowej
spelnione zostaly wymogi okre5lone w art. 184 ustawy o finansach publicznych.
Projekt budZt:tu opracowano z zachowaniem zasady r6wnowagi budzetowej . Zawiera on
wymagane dane, kt6re przedstawione zostaly w ustawowej szczegolowosci.

Ptzedlo2one c,bjaSnienia do projektu budzetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego
w ocenie Sklarlu Orzekaj4cego nie budzqzastrzezen.

Biorqc pod uwagg powylsze ustaleni-4; lozone dokumenty zaopiniowano pozytywnie.

PRZEWODNTCZ^tCY

IV Skladu Orzekaj4cego
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K4

mgr Pa,fu( Drzazga

Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi Grniny i Miasta przysluguje odwolanie do pelnego
skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.


