
Uchwala Nr 4100/111/170/2007 

z dnia 14 grudnia 2007 roku 

I11 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o moiliwoici sfinansowania deficytu w wysokoici 1.927.012 zl 
przyjetego w projekcie budietu na 2008 rok Miasta Pyskowice. 

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. 
zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach u c h w a 1 a co nastqpuje: 

Wydaje siq pozytywnq opiniq o mozliwoici sfinansowania deficytu w wysokoici 
1.927.012 zl przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2008 rok Miasta 
Pyskowice. 
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§ 2- 
Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 

Uzasadnienie : 

W projekcie uchwaly budzetowej Miasta Pyskowice na 2008 rok przyjqtym 
Zarzqdzeniem Nr RZ0 15 1 -Fnl200/07 Bunnistrza Miasta Pyskowice w dniu 14 listopada 
2007 r., przedstawionym Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Katowicach, dochody zaplanowano w wysokoici 40.775.693 zl a wydatki w wysokoici 
42.702.705 zl. 

Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako r6inica miqdzy prognozowanymi 
dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budzetowyrn wydatkami wynieSC ma 
1.927.01 2 zl. Jako ir6dlo pokrycia tego deficytu proponuje siq nadwy* budzetowq. 

Zaplanowany deficyt budietowy na 2008 rok stanowi 4,7 % prognozowanych 
dochod6w budzetowych. 

Wedlug sprawozdania Rb-NDS za I11 kw. 2007 r. Miasto Pyskowice nie posiada 
nadwyiki budietowej z lat ubieglych. Oceniajqc jednak poziom realizacji dochod6w roku 
biezqcego na koniec wrzeinia 2007 r. moina przypuszczaC, iz Miasto na koniec roku moze 
osiqgnqC dodatni wynik finansowy. ~ w i a d c z y ~  o tym moze brak deficytu (ujemnego wyniku) 
za I11 kw. br. i dobra realizacja dochod6w za ten okres, a takke posiadane lokaty bankowe. 



Wobec dokonanych ustalen, zdaniem Skladu Orzekajqcego, Miasto Pyskowice ma 
mozliwoSC uzyskania Srodk6w finansowych, ze wskazanego ir6dla, w wysokoSci 
zapewniajqcej pokrycie zalozonego deficytu. 

Biorqc pod uwagg powyzsze orzeczono jak na wstqpie. 

Od niniejszej uchwaty przyshguje odwdanie do pehego lskladu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. 


