
z dnia 1 grudnia 2006 roku 

IV Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie 
budietu na 2007 rok wraz z prognozq lqcznej kwoty dlugu na koniec roku 
budzetowego i lata nastqpne oraz informacjq o stanie mienia komunalnego 
i objalnieniami. 

Na podstawie art. I3 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z pbin. zm.) oraz art. 18 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z pbin. zm.) IV Sktad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a co nastqpuje: 

Wydaje siq pozytywnq opiniq o przedjoionym przez Burmistrza Miasta Pyskowice 
projekcie budietu na 2007 rok wraz z prognozq Iqcznej kwoty d+ugu na koniec roku 
budietowego i lata nastqpne oraz informacjqo stanie mienia komunalnego i objagnieniami. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Uzasadnienie : 

IV SWad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu 
analizy przed+oionego przez Burmistrza Miasta Pyskowice projektu budietu na 2007 rok wraz 
z prognozq kwoty d+ugu na koniec roku budzetowego i lata nastqpne oraz informacjq o stanie 
mienia komunalnego i objainieniami, stwierdza co nastqpuje: 

Projekt budietu opracowany w formie projektu przyszlej uchwa+y Rady Miejskiej 
w Pyskowicach obejmuje m.in.: 
- plan dochod6w na kwotq 39.464.485 z+ i plan wydatkbw na kwotq 42.646.135 z+ oraz 

przychody w wysokoici 3.254.626 z+ i rozchody w wysokoici 72.976 zt, 
- dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych 

zadah zleconych gminie odrqbnymi ustawami w kwocie 3.960.21 1 zl, 



- plan przychodow i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, 

- zakres i kwoty dotacj i, 
- wydatki zwiqzane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 
- rezerwe ogolnq w kwocie 250.000 zl i rezerwy celowe w lqcznej kwocie 540.000 zt, 
- wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodkow pochodzqcych z budzetu Unii 

Europejskiej, 
- upowaznienie dla Burmistrza Miasta m.in. do: 

a) dokonywania zmian w planie wydatkow poprzez przeniesienia Srodkow z wyjqtkiem 
przeniesieh miedzy dzialami klasyfikacji budzetowej, 

b) zaciqgania zobowiqzan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku 2008 jest niezbedna 
dla zapewnienia ciqgloici dziatania gminy i termin zaplaty uplywa w 2008 r. tqcznie 
do kwoty 1.000.000 zt, 

c) lokowania wolnych Srodkow na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niz 
bank prowadzqcy obsluge budzetu gminy, 

- dochody w kwocie 220.000 zl z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow 
alkoholowych oraz wydatki zwiqzane z realizacjq programow: profilaktyki 
i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii w tej samej 
wysokoSci. 

Sklad Orzekajqcy uznal, ze przy opracowaniu projektu uchwaly budzetowej spelnione 
zostaly wymogi okreSlone w art. 184 ustawy o finansach publicznych. 
Projekt budzetu opracowano z zachowaniem zasady rownowagi budzetowej. Zawiera on 
wymagane dane, kt6re przedstawione zostaly w ustawowej szczeg6lowoSci. 
Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze lqczna kwota dlugu na koniec 2007 r. 
wyniesie 1.934.944 zl tj. 4,9 % planowanych dochodow, co oznacza spelnienie wymogu 
o ktorym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych. Przedlozone objainienia do 
projektu budzetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego w ocenie Skladu Orzekajqcego 
nie budzq zastrzezen. 

Biorqc pod uwage powyzsze ustalenia - przedlozone dokumenty zaopiniowano 
pozytywnie. 

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


