
z dnia 14 grudnia 2007 roku 

I11 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o przedloionym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie 
budietu na 2008 rok wraz z informacjq o stanie mienia komunalnego 
i objainieniami. 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. 
zm.) I11 Skiad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a 
co nastqpuje: 

Wydaje siq pozytywnq opiniq o przediozonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice 
projekcie budzetu na 2008 rok wraz z informacjq o stanie mienia komunalnego 
i objainieniami. 

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Uzasadnienie: 

I11 Skiad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu 
analizy przediozonego przez Burmistrza Miasta Pyskowice projektu budzetu na 2008 r. wraz 
informacjq o stanie mienia komunalnego i objainieniami stwierdza, co nastgpuje: 

Projekt budzetu opracowany w formie projektu przysziej uchwaiy Rady Miejskiej 
obejmuje m.in.: 
- plan dochod6w na kwotq 40.775.693 zi, 
- plan wydatkow na kwotq 42.702.705 zi, 
- deficyt budzetu w wysokoici 1.927.012 zi oraz irodio jego pokrycia w postaci nadwyiki 

budzetowej, 
- przychody w wysokoici 2.121.858 zi, 
- rozchody w wysokoici 194.846 zi zwiqzane ze spiatq pozyczek otrzymanych na 

finansowanie zadan realizowanych z udziaiem Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii 
Europejskiej, 

- dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych 
zadari zleconych Gminie ustawami w kwocie 3.403.854 zi, 

- plan pwjchod6w i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, 



- wydatki zwiqane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 
- wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii 

Europej skiej, 
- kwoty dotacji dla instytucji kultury i podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w 

publicmych na realizacjq zadah Gminy, 
- rezerwq og6lnq w kwocie 300.000 z4, 
- rezerwy celowe w kwocie 4qcmej 501.639 z4, w tym na realizacjq zadah z zakresu 

zarzqdzania kryzysowego, 
- dochody z tytuh wydawania zezwoleh na sprzedai napoj6w alkoholowych oraz wydatki 

z w i p n e  z realizacjq prograrnu profilaktyki i rozwieywania problem6w alkoholowych 
oraz przeciwdzia4ania narkomanii, 

- upowainienia dla Burmistrza Miasta m.in. do: 
a) dokonywania zrnian w planie wydatk6w za wyjqtkiem przeniesieh miqdzy dzia4ami 
klasyfikacj i budzetowej, 
b) zaciqgania zobowiqah na finansowanie wydatk6w na realizacjq wieloletnich 
program6w inwestycyjnych, 
c) lokowania wolnych Srodk6w na rachunkach w innych bankach. 

Sk4ad Orzekajqcy uma4, ze przy opracowaniu projektu uchwaly budzetowej spe4nione 
zostaly wymogi okreilone w art. 184 ustawy o finansach publicznych. Projekt opracowano 
z zachowaniem r6wnowagi budzetowej . 
Zawiera on wymagane dane, kt6re przedstawione zosta4y w ustawowej szczeg64owoSci. 

Sk4ad Orzekajqcy zwraca jedynie uwagq, ze zgodnie z obowiqujqcq od 1 stycmia 
2007 r. nowelizacjq ustawy o finansach publicmych prognoza kwoty dhgu nie jest elementem 
uchwa4y budzetowej, tylko materialem opracowanym przez zarzqd j.s.t. i przedktadanyrn wraz 
z projektem budzetu, podobnie jak informacja o stanie mienia komunalnego (art. 180 i 181 
ustawy o finansach publicmych). 

Przed4ozone objaSnienia do projektu budzetu oraz informacja o stanie mienia 
komunalnego w ocenie Sk4adu Orzekajqcego nie budzq zastrzezeh. 

- przed4ozone dokumenty zaopiniowano jak 
w sentencj i. 
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