
Uchwala Nr 4100/III/20/2007 

z dnia 1 rnarca 2007 roku 

111 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o mozliwoSci sfinansowania deficytu w wysokoici 3.181.650 zl 
przyjetego w budzecie na 2007 rok Gminy Pyskowice. 

Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 21 04 z poin. zm.), art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.) 111 Skiad Orzekajqcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a co nastqpuje: 

Wydaje siq pozytywnq opiniq o mozliwoSci sfinansowania deficytu w wysokoici 
3.18 1.650 zi przyjqtego w budzecie na 2007 rok Gminy Pyskowice. 

0 2. 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Uzasadnienie: 

W budzecie Gminy Pyskowice na 2007 rok uchwalonym uchwalq Rady 
Miejskiej Nr 11113 1/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku dochody zaplanowano w wysokoSci 
39.464.485 zl a wydatki w wysokoSci 42.646.135 zl. 
Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako roznica miqdzy prognozowanymi dochodami 
a planowanymi do poniesienia w roku budzetowym wydatkami wynosi wiqc 3.18 1.650 zl. 
Jako irodla pokrycia tego deficytu wskazano poiyczki dlugoterminowe w kwocie 
1.860.950 zl i nadwyzkq budzetu z lat ubiegiych w kwocie 1.320.700 zl. 

Zaplanowany deficyt budzetowy na 2007 rok stanowi 8,06 % prognozowanych 
dochodow budzetowych. 

Ze sprawozdania Rb- NDS za IV kw. 2006 r. wynika, ze Gmina Pyskowice na koniec 
roku 2006 posiada nierozdysponowanq nadwyikq budzetowq w wysokoici 2.7 13.874,22 zl. 

Z posiadanych przez Izbq materialow wynika, ze planowane do zaciqgniqcia 
w biezqcym roku poiyczki na pokrycie deficytu budzetowego nie spowodujq przekroczenia 
progu okreSlonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych. 

Wobec dokonanych ustalen, zdaniem Skladu Orzekajqcego, Gmina Pyskowice 
ma mozliwoSC uzyskania Srodkow finansowych ze wskazanych irodel w wysokosci 
zapewniajqcej pokrycie zaloionego deficytu. 



Biorqc pod uwage powyisze orzeczono jak na wstcpie. 

Od niniej szej uchwa4y przysluguj e odwdanie do pelnego skladu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorcczenia. 


