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Katowice, dnia 11 grudnia 2013 r. 

Burmistrz Miasta 

Pvskovvice 

W zalaczeniu przesylam Uchvvaly III Skladu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowic
o p
ach: 

rzedloZonym przez 
- Nr 410/M1250/2013 w sprawie opinii  
Burrnistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwaly budZetowej na 2014 
rok wraz z uzasadnieniem i materialami inforrnacyjnymi, 
- Nr 4100/M/251/2013 w sprawie opinii o przedloZonym przez 
Burrnistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwaly w sp raWie 

wieloletniej prognozy finansowej, 
- Nr 4100/111125212013 w sprawie opinii o moZliwoSci sfina2014

nsowarok nia 

deficytu przyjctego w projekcie uchwaly budZetowej na  

Miasta Pyskowice. 



Uchwala Nr 4100/111/250/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 roku 

III Skladu Orzekajpcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o przedloionym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwaly 
budietowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiatami informacyjnymi. 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) 111 Sklad 
Orzekajacy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co nastepuje: 

§ 1.  

Wydaje sic pozytywnq opinic o przedlo2onym przez Burmistrza Miasta Pyskowice 
projekcie uchwaty budzetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiatami informacyjnymi. 

§ 2.  

Uchwata wchodzi w 2yeie z dniem podjccia. 

Uzasadnienie:  

III Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy 
przedlo2onego przez Burmistrza Miasta Pyskowice projektu uchwaly budzetowej na 2014 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiatami informacyjnymi. 

Projekt uchwaly bud2etowej na 2014 rok opracowany zostal w formie projektu przysztej 
uchwaly Rady Miejskiej, na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pO2n. zm.). 

Sklad Orzekajqcy ustalit, co nastepuje: 
- 	dochody, wydatki, przychody i rozchody budzetu 

szczegolowoki z odpowiednim wyodrebnieniem m.in. 
rzadowej i innych zadari zleconych ustawami 
w 2014 roku, 
przedlo2ony projekt jest 
okre§lone prawidlowo, 

- projekt budzetu opracowany zostal przy 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

- projekt jest kompletny, gdy2 obejmuje rOwnie2 wymagany zatqcznik 
opracowany zgodnie z wymogami art. 212 ustawy o finansach publicznych, 

zaplanowano w ustawowej 
zadan z zakresu administracji 

oraz zadah powierzonych do realizacji 

zrownowa2ony a 2rOdlo sfinansowania deficytu zostato 

uwzglcdnieniu zasady okre§lonej w art. 242 

i zostal 



- w projekcie zaplanowano dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan 
dotyczqcych rozwiqzywania problemow alkoholowych i narkomanii oraz ochrony 
§rodowiska, 

- rezerwy zaplanowano zgodnie z postanowieniami przepisow nakazujqcych ich 
utworzenie, 
upowaZnienia dla Burmistrza Miasta nie budzq zastrzeZefi. 

Do przedkoZonych wraz z projektem uchwaty budZetowej, uzasadnienia i materialow 
informacyjnych, Sklad Orzekajqcy nie wnosi zastrzekefi. 

Biorqc pod uwagc powyksze ustalenia, Skiad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji. 

PRZEWO ICZACY 
III Sklad 	ekajacego 

\ St 

Od niniejszej uchwaty przysluguje odwolanie do pelnego skiadu Kolegium Regionalnej 
lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty dorcczenia. 

mgr J6ze Stgplowski 
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Uchwala Nr 4100/111/251/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 roku 

III Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o przedloionym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p&n. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) III Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach u c h w a I a co nastcpuje: 

§ 1.  

Wydaje sie pozytywnq opinie o przedloZonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice 
projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

§ 2.  

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Uzasadnienie:  

III Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu 
analizy przedlo2onego przez Burmistrza Miasta Pyskowice Zarzadzeniem Nr 
RZ.0050.207.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. projektu uchwaly w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej stwierdza co nastepuje: 

- projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowe obejmuje lata 2014 — 2017 
i opracowany zostal w formie projektu przyszlej uchwaly Rady Miejskiej, na podstawie 
przepisOw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 z p&n. zm.), 

- na lata objcte prognoza zaplanowano m.in.: dochody oraz wydatki bie2ace, dochody oraz 
wydatki majatkowe, wynik bud2etu, przychody i rozchody budzetu oraz kwoty dlugu Miasta 
— zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 226 ust. 1 ww. ustawy o finansach 
publicznych, 

- okre§lajac dochody i wydatki bie4ce na lata objete prognoza zachowano zasadc, o ktorej 
mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

- prognoza kwoty dlugu zostala sporzadzona dla roku 2014 i lat nastcpnych 
z zachowaniem relacji wynikajacej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 



- wartoki przyjcte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budzetu na 
2014r. sq ze sob zgodne, 
- opracowane zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych obja§nienia 
przyjetych wartoki nie budzq zastrzeZen. 

Biome pod uwage dokonane ustalenia, Skiad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji 
stwierdzajqc, iz w przedstawionym ksztalcie wieloletnia prognoza finansowa zapewnia 
przestrzeganie przepis6w dotyczqcych uchwalania i wykonywania bu&etOw na okres, na 
ktory zostala opracowana. 

PRZEWOD ICZACY 
III Skladu 	ajacego 

Lt. ;;) 

	

\ 	 mgr Jozef Steplowski 

	

Ns.:7 	t 

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty dorcczenia. 
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L, 
mgr Jozef Steplowski 

Uchwala Nr 4100/111/252/2013 

z dnia 11 grudnia 2012 roku 

III Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu przyjytego w projekcie uchwaly 
budietowej na 2014 rok Miasta Pyskowice. 

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z po2n. zm .) oraz art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1113) III Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a 

co nastepuje: 

§ 1.  

Wydaje sic pozytywnq opinic o moZliwo§ci sfinansowania deficytu w wysokoki 
320.880 zl przedstawionego w projekcie uchwaly budZetowej na 2014 rok Miasta Pyskowice. 

§ 2.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

Uzasadnienie :  
W projekcie uchwaly budzetowej Miasta Pyskowice na 2014 rok przyjetym 

Zarzadzeniem Nr RZ.0050.207.2013 Ilurmistrza Miasta Pyskowice z dnia 14 listopada 
2013 r., przedstawionym Radzie Miejskiej i Regionalnej 1zbie Obrachunkowej w Katowicach, 
dochody zaplanowano w lacznej wysokoSci 59.163.609,37 zi a wydatki ogolem w wysokoki 
59.484.489,37 zl. 
Planowany deficyt budZetowy, ustalony jako roZnica miedzy prognozowanymi dochodami 
a planowanymi do poniesienia w roku budZetowym wydatkami, wynie§a ma 320.880 zl. 
Jako 2rodio pokrycia tego deficytu wskazano wolne §rodki bedace nadwyZka §rodkow 
pienicZnych na rachunku budzetu grainy, wynikajaca z rozliczeii kredytow i pozyczek z lat 
ubieglych. 

Na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2013 r., Sklad Orzekajacy 

stwierdza, 2e Miasto Pyskowice powinno dysponowaa wskazana w projekcie wysokokia 
wolnych §rodkow. 

Wobec dokonanych ustalefi, zdaniem Skladu Orzekajacego, Miasto Pyskowice ma 
aktualnie moZliwok uzyskania §rodkow finansowych ze wskazanego 2rOdia, w wysokoki 
zapewniajacej pokrycie zaloZonego deficytu budzetu roku 2014. 

Biorqc pod 	yZsze orzeczono jak na wstepie. 

/ 
4c, 

PRZEWODNICZACY 
III Skladu 9zekajgcego 

4 4TO \N\`'' 
Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium 

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