
Uchwala Nr 41001il/t3gl200g

z dnia 1l grudnia 2009 roku
II Skladu Orzekajecego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinlii o przedlozonym przez Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny projekcie uchwaty nuozetowe; na 2010 rok wraz z informacjqo starde mienia komunalnego i uzasadnieniem.

Na podstawie art' 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art.20 ust. I ustawy z dnia 7 pu1dziemika1992 roku o regic'nalnych izbachobrach-unko*d @;"rJ. z 200r r. Nr 55, poz. 577 z p6in.zm')IISkladorzr:kaj4cyRegionalnej rzbyobrach-rirk;;;*Katowicachu c h w a I a conastEpuje:

$1.

wydaje sit: porytywnq opiniE o przedlokonym przez Burmistrza Gminy i Miastaczerwionka-Leszczyny projekcie ucrr*aryb"azeto*ei i)orcrok wraz z informacjqo staniemienia komunalnego i uzasadnieniem.

$2.

Uchwala lvchodzi w Zyciez dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

II Sklad on'-ekaj[cy Regionalnej rzby obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniuanaliry przedloaon-$o przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszcryny projektuuchwaly bud2etouej na 2010 rok wraz zinformacjq o stanie mienia komunalnegoi uzasadnieniem, studerdza, co nastgpuje:
' Projekt budz;etu na 2010 rok opracowany zostal w.fo-rmie projektu prryszlejuchwalyRady' na podstawie prlepis6w ustawy z dnta27-sierpnia2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.I24Ct). Sklad Orzekajqcy ustalil, 

"o 
rrltEpu.l",

- podstawcwe wielkosci bud2etowe: dochody i wydatki orazprrychody i rozchodyzaplanorvano w ustawowej szczeg6lowosci z odpowiednim wyodrEbnieniemzadafr wrasnych i zreconych pnypaaalqcych do rearizacjiw 20r0 roku,
- ptzedlo2ortY projekt jest zr6wnowalony a ir6dla deficytu zostaly prawidlowookre3lonr:,
- projekt jest 

.kompletny, gdy2 poza bud2etem obejmuje r6wniez wymaganezal4cz-riki, a jego zawwtosi jest zgodna z art.2l}ustawv.



upowunienia dla Burmistrza do dokonywania zmiart w budzecie
i zac^ryartia zobotmryart zwirryanych z realizacjq zadart w 2010 roku i latach
nastqrnych, zostaly prawidlowo okreslone.

Przedloaone do projektu uchwaly budZetowej uzasadnienie oraz informacja o stanie
mienia komunaln :go w ocenie Skladu orzekaj qcego,ri" budzq zastrzezeh.

Bior4c porl uwagg powy2sze ustalenia, sklad orzekaiqcy stwierdza,
lrojekt uchwaly budzetowej odpowiada stanowi pra*nemu, kt6ry bqdzie
dnia I stycznia 2Ql0 r i zostal zaopiniowany pozytywnie.
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Ze przedstawiony
obowiqg5nval od

_ Od niniejsz:ej uchwaty Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przysluguje
odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej'w t<atowicach,
w terminie 14 dni od daty dorqczenia.


