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~ ; i'lc.. fO~ ~-~łącze~lY pr~esyłam Uchwały III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby \oi:,r~hunkowej w Katowicach: 
- Nr 4100/111/233/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwały budżetowej na 
2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 
- Nr 4100/111/234/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej, 

Nr 4100/111/235/2012 w sprawie opmn o możliwości 

sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej 
na 2013 rok Miasta Pyskowice. 



Uchwała Nr 4100/1111233/2012 

z dnia 7 grudnia 2012 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwały 
budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. l i 2 i art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) III Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a co następuje: 

§l. 

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice 
projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie: 

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy 
przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pyskowice projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok opracowany został w formie projektu przyszłej 
uchwały Rady Miejskiej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

.~ publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
Skład Orzekający ustalił, co następuje: 

podstawowe wielkości budżetowe, tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody 
zaplanowano w ustawowej szczegółowości z wyodrębnieniem m.in. zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań powierzonych 
do realizacji w 2013 roku, 
przedłożony projekt jest zrównoważony a źródło sfinansowania deficytu zostało 

określone prawidłowo, 

projekt budżetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonej wart. 242 
ust. l ustawy o finansach publicznych, 
projekt obejmuje również załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 
projekt został opracowany zgodnie z wymogami art. 212 ustawy o finansach 
publicznych, 
w projekcie zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadania 
dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
określono upoważnienia dla Burmistrza. 



Skład Orzekający informuje, iż dochody z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie 
odpadami należałoby klasyfikować w dziale 756, rozdz. 75618, a wydatki ponoszone na 
realizację tego zadania: 
-w części dotyczącej realizacji zadań z art. 6r ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) w dziale 900, rozdz. 
9002, 
-w części dotyczącej obsługi administracyjnej w dziale 750, rozdz. 75023. 

Do przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej uzasadnienia i materiałów 

informacyjnych Skład Orzekający nie wnosi zast:-zeżeń. 

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. 
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Uchwała Nr 4100/III/234/2012 

z dnia 7 grudnia 2012 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opmn o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. l i 2, art. 20 ust. l 
ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 
2012 r., poz. 1113) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
u c h w a l a co następuje: 

§l. 

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice 
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie: 

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu 
analizy przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pyskowice zarządzeniem 

Nr RZ.0050.208.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej stwierdza co następuje: 

-projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe obejmuje lata 2013 - 2017 
i opracowany został w formie projektu przyszłej uchwały Rady Miejskiej, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.), 

- na lata objęte prognozą zaplanowano m.in.: dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz 
wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długuj.s.t.
zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 226 ust. l i ust. 2 ww. ustawy o finansach 
publicznych, 

- określając dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą zachowano zasadę, o której 
mowa w art. 242 ust. l ustawy o finansach publicznych, 

- prognoza kwoty długu została sporządzona w roku 2013 z zachowaniem zasad, 
o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 



publicznych stosowanych na mocy art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 

- w roku 2014 i latach następnych zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

- wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 
2013 r. są ze sobą zgodne, 

- upoważnienia dla Burmistrza Miasta zostały prawidłowo określone. 

-do projektu uchwały dołączono objaśnienia. 

W ocenie Składu Orzekającego w treści objaśnień należałby dokładniej odnieść się do 
powodów przyjęcia takich a nie innych wielkości w kolejnych latach budżetowych. 
W szczególności stwierdzenie, iż szacunek dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 
podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa nie 
jest objaśnieniem przyjętych w poszczególnych latach wartości. A właśnie o takim 
charakterze objaśnień stanowi art. 226 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Brak konkretnych objaśnień dla tej pozycji jest szczególnie istotny 
ze względu na bardzo duże wzrosty rok do roku, np. w roku 2014 dochody ze sprzedaży 
majątku proponuje się w wysokości 7.070.000 zł, tj. o 76,75 % więcej niż w roku 2013, 
a w 2015 w wysokości 9.100.000 zł, czyli o 28,71 % więcej niż w roku 2014. Tak więc 
w roku 2015 w porównaniu do roku 2013 założono wzrost tych dochodów o 127,5 %. 
Objaśnienia służyć powinny do wyjaśnienia takiego zróżnicowania, a tym samym umożliwić 
ocenę realności przyjętych założeń planistycznych. Z uwagi na to, że objaśnienia są 

elementem uchwały organu stanowiącego, dlatego podejmując uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Rada Miejskc~ w Pyskowicach winna w objaśnieniach 

przedstawić argumentację uzasadniającą dlaczego uchwala takie a nie inne wielkości. 

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, Skład Orzekający postanowił jednak jak w 
sentencji stwierdzając, iż w przedstawionym kształcie wieloletnia prognoza finansowa 
powinna zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących uchwalania i wykonywania 
budżetów na okres, na który została opracowana. 

PRZEW~IJ:~ĄCY 
111 Składu y~·~re~o 

mgr Józef Stęplowski 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
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Uchwała Nr 4100/III/235/2012 

z dnia 7 grudnia 2012 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2013 rok Miasta Pyskowice. 

Na podstawie art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. l i 2, art. 20 ust. l ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1113) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a 
co następuje: 

§l. 

Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 
879.360 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Pyskowice. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

U zasadnienie : 

W projekcie uchwały budietowej Miasta Pyskowice na 2013 rok przyjętym 
zarządzeniem Nr RZ.0050.208.2012 w dniu 15 listopada 2012 r., przedstawionym Radzie 
Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody zaplanowano 
w wysokości 52.171.938 zł a wydatki w wysokości 53.051.298 zł. 
Planowany deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami 
a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami, wynieść ma 879.360 zł. 
Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. 

,r---, Według sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2012 r. Miasto Pyskowice na koniec 
września 2012 r. posiadało niewykorzystaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 977.761,12 zł. Nadwyżka ta została przyjęta do planu przychodów roku 2012 na 
pokrycie deficytu, jednakże do końca III kw. br. nie została wykorzystana (wg sprawozdania 
wykonanie w celu pokrycia deficytu wynosi O zł). 

Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego Miasto Pyskowice ma 
możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanego źródła, w wysokości 
zapewniającej pokrycie założonego deficytu budżetu. 

Biorąc pod uwagę poWyżsi€- órzeczono jak na wstępie. 
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Od mmeJszej uchwały' )>rżyśfuguje odwołanie do pełnego składu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


