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Burmistrz Mia~ta
Pyskowice

W zalqczeniu przesylam Uchwaly IV Skladu Orzekaj~cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:
- Nr 4200llV/323/2016 w sprawie opinii 0 przedlozonym przez
Bunnistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwaly budzetowej na 2017
rok wraz z uzasadnieniem i materialami infonnacyjnymi,
- Nr 4200llV/324/2016 w sprawie opinii 0 przedlozonym przez
Bunnistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwaly w sprawie
wieioletniej prognozy finansowej,
- Nr 4200llV/32512016 w sprawie opinii 0 mozliwosci sfinansowania
deficytu przyjytego w projekcie uchwaly budz,~towej na 2017 rok
Miasta Pyskowice.

Uchwala Nr 4200/IV/323/2016
z dnia 15 grudnia 2016 roku
IV Sklad u Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie
uchwaly budzetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materialami
informacyjnymi
Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) IV Sklad
Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a, co nastypuje:

§1.
Wydaje siy negatywn~ opiniy 0 przedlozonym przez Bunnistrza Miasta Pyskowice
projekcie uchwaly budzetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materialami
inforrnacyjnymi.

§ 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Uzasadnienie:
IV Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal
analizy przed1ozonego przez Bunnistrza Miasta Pyskowice projektu uchwaly budzetowej na
2017 rok wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.
Projekt uchwaly budzetowej na 2017 rok opracowany zostal na podstawie przepis6w
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).
Projekt spelnia wymogi okreslone wart. 212 ust. 1 ww. ustawy.
,
Prognozy dochod6w budzetu Miasta ustalono z wyszczeg6lnieniem dochod6w
biez~cych i dochod6w maj~tkowych, w szczeg6lowosci dzial6w klasyfikacji budzetowej,
wedlug zr6de1. Wydatki zaplanowano w podziale na wydatki biez~ce i maj~tkowe, w uk1adzie
dzial6w i rozdzial6w klasyfikacji budzetowej, z wyodrybnieniem grup wydatk6w okreslonych
przepisem art. 236 ust. 3 i 4 ustawy 0 finansach publicznych.
Prognozowane dochody przyjyto w wysokosci 72.882.453,35 zl, w tym dochody
bie4ce w wysokosci 63.431.771,52 zl i dochody maj~tkowe w wysokosci 9.450.681,83 z1.
Wydatki zaplanowano w wysokosci 78.551.428,69 zl, w tym wydatki bie4ce w wysokosci
65.510.604,08 zl, a wydatki maj~tkowe w wysokosci 13.040.824,61 z1.
W budzecie na 2017 rok prognozowane dochody og6lem s~ nizsze od zaplanowanych
wydatk6w og6lem 0 5.668.975,34 z1. Deficyt ten rna zostac sfinansowany z przychod6w
pochodz~cych z nadwyzki budzetu z lat ubieglych i kredyt6w.
W zakresie rnozliwosci sfinansowania zaplanowanego deficytu Sklad Orzekaj~cy
wypowiedzial siy szczeg6lowo w odrybnej opinii. Zastrzezenia budzi wskazanie jako Zr6dla

pokrycia deficytu nadwyzki budzetowej z lat ubieglych w kwocie, kt6rq Miasto nie dysponuje
w chwili opracowania projektu budzetu. Sytuacja ta rna wplyw na oceny calego projektu
uchwaly budzetowej na 2017 rok, w tym na oceny prawidlowo okreslonych przychodow
w § 13.3 projektu uchwaly budzetowej.
Zaplanowane dochody biezqce Sq nizsze od planowanych wydatk6w biezqcych
o 2.078.832,56 zl. Do zbilansowania tej romicy przyjyto nadwyzky budzetowq z lat
ubieglych. Natomiast jak wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2016 r. (a takZe bilansu
za 2015 rok) Miasto Pyskowice dysponuje aktualnie jedynie nadwyzkq w wysokosci
l.592.353,55 zl. Brak jest zatem kwoty 486.479,01 zl.
Wobec powyzszego Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze zaproponowany przez Bunnistrza Miasta
Pyskowice projekt uchwaly budzetowej nie spelnia ustawowego wymogu okreslonego wart.
242 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie z ktorym organ stanowiqcy jednostki
samorzqdu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w kt6rym planowane wydatki biezqce
Sq wyzsze niz planowane dochody biezqce powiykszone 0 nadwyzky budzetowq z lat
ubieglych.
Kwoty zaplanowanych rezerw (ogolnej i celowych, w tym na realizacjy zadan
z zakresu zarzqdzania kryzysowego) spelniajq wymogi, 0 kt6rych mowa wart. 222 ust. 1 i 3
ustawy 0 finansach publicznych oraz wart. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarzqdzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z p6zn.zm.), co do swej wysokosci.
Sklad Orzekajqcy stwierdza natomiast, ze cZysc zaproponowanych organowi
stanowiqcemu do uchwalenia rezerw celowych, okreslonych w § 10 treSci projektu uchwaly
budzi watpliwosci. Dotyczy to utworzonych rezerw z zakresu oswiaty oraz zasadnosci ich
istnienia w takim ksztalcie - sformulowanych w punktach 3, 4 i 6.
W ocenie Skladu zasadne jest rozwaZenie czy takie rezerwy spelniajq wym6g
okreslony wart. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy 0 finansach publicznych, czyli czy Sq to srodki
zabezpieczone na wydatki, kt6rych szczeg610wy podzial na pozycje klasyfikacji budzetowej
nie moze bye dokonany w okresie opracowania budzetu.
We wszystkich tych przypadkach, zdaniem Skladu Orzekajqcego, mozliwe jest zaplanowanie
wydatk6w w odpowiednich podzialkach klasyfikacji wydatk6w, i tak: wydatki przeznaczone
na urlopy dla poratowania zdrowia, na pomoc zdrowotnq dla nauczycieli, czy na odprawy
z art. 20 KN mozna zaplanowac w tym samym dzia1e (a czasami nawet rozdziale i grupie
wydatk6w), gdzie planowane Sq wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
R6wniez wydatki na remonty plac6wek oswiatowych Sq mozliwe do ujycia w dzialach,
w kt6rych zaplanowano wydatki na utrzymanie tych placowek.
Sklad Orzekajqcy wskazuje ponadto, ze rezerwy Sq planowanymi og6lnymi limitami
kierunku wydatkow. Nie mogq posiadae szczeg610wego wskazania przedmiotu,
tj. szczeg610wego celu, na kt6ry mozna realnie przyjqe plan wydatkowanych srodk6w. Zatem
to nie niepewnosc dotyczqca realizacji zadania, ale brak mozliwosci przyporzqdkowania
do okreslonej klasyfikacji wydatk6w upowaznia do tworzenia rezerwy celowej. ladne inne
przeslanki, poza ustawowymi, nie mogq bye podstawq do tworzenia rezerw celowych.
Projekt uchwaly budzetowej zawiera, zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy 0 finansach
publicznych, wymagany zalqcznik 0 dotacjach udzielanych z budzetu Miasta.
Wyodrybnione zostaly, zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych,
dochody i wydatki, do kt6rych nalezy stosowac reguly wynikajqce z odrybnych ustaw
dotyczqce przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele.
Do zakresu przewidzianych dla organu wykonawczego upowaznien nie wnosi
siy zastrzezen.
Do projektu dolqczono uzasadnienie oraz materialy informacyjne przewidziane
w uchwale dotyczqcej trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej.
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Bior'lc pod uwagy powyzsze ustalenia, Sklad Orzekaj'lcy postanowil jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly Bunnistrzowi Miasta Pyskowice przysluguje odwolanie do
pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w tenninie 14 dni
od daty doryczenia.
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Uchwala Nr 4200lIV/324/2016
z dnia 15 grudnia 2016 roku
IV Skladu

Orzekaj~cego

Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice projekcie uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 paidziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
IV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a,
co nastt(puje:

§1.
Wydaje sit( negatywn~ opinit( 0 przedlozonyrn przez Burmistrza Miasta Pyskowice
projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027.

§ 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjt(cia.

Uzasadnienie:
IV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy przeslanego drogq elektronicznq przez Burmistrza Miasta Pyskowice projektu
uchwaly dotyczqcej wieloletniej prognozy finansowej, stwierdza, co nastt(puje:
Projekt opracowany zostal w formie przyszlej uchwaly Rady Miejskiej
w Pyskowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027. Prognoza
zawiera elernenty okreSlone wart. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).
Okres objt(ty wieloletniq prognOZq finansowq jest zgodny z wyrnogarni okreslonyrni
wart. 227 ustawy 0 finansach publicznych. Prognoza kwoty dlugu opracowana jest do roku
calkowitej splaty zobowiqzan.
Wartosci przyjt(te w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budzetu
na 2017 r. Sq ze sobq zgodne w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nirn kwot
przychod6w i rozchod6w, co spelnia wyrn6g z art. 229 ustawy 0 finansach publicznych.
Zastrzezenia budzi wskazanie w roku 2017 jako zr6dla pokrycia deficytu nadwyzki
budzetowej z lat ubieglych w kwocie, kt6rq rniasto nie dysponuje w chwili opracowania
projektu budzetu. Sytuacja ta rna takZe wplyw na ocent( prawidlowo okreSlonych przychod6w
roku 2017.

Analizuj'lc spelnienie wymogu okreslonego art. 242 ust. 1 ustawy 0 finansach
publicznych Sklad Orzekaj'lcy stwierdzil, ze w roku 2017 prognozowane dochody biez'lce
S'l nizsze od planowanych wydatkow biez'lcych 0 2.078.832,56 zl. Do zbilansowania tej
roznicy przyjyto nadwyzky budzetow'l z lat ubieglych.
Natomiast jak wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2016 r. (a takze bilansu za 2015
rok) Miasto Pyskowice dysponuje aktualnie jedynie nadwyzk'l w wysokosci 1.592.353,55 zl.
Brak jest zatem kwoty 486.479,01 zl.
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj'lcy stwierdza, ze zaproponowany przez Burmistrza
Miasta Pyskowice projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017
- 2027 nie spelnia dla roku 2017 ustawowego wymogu okreSlonego wart. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z ktorym organ stanowi'lcy jednostki samorz'ldu
terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym planowane wydatki biez'lce S'l wyzsze
niz planowane dochody biez'lce powiykszone 0 nadwyzky budzetow'l z Iat ubieglych.
Prognoza kwoty dlugu zostala sporz'ldzona z zachowaniem wymogu,
wart. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych.

0

ktorym mowa

Sklad nie wnosi uwag do zawartych w projekcie uchwaly upowaznien dla Burmistrza
Miasta Pyskowice do zaci'lgania zobowi'lzan i przekazania uprawnien kierownikom jednostek
organizacyj nych.
Sklad Orzekaj'lcy dokonuj'lc oceny realistycznosci przedlozonego projektu
wieloletniej prognozy finansowej stwierdzil, iz z dol'lczonych objasnien nie wynika, na
podstawie jakich zalozen przyjyto do prognozy kwoty nadwyzki budzetowej z Iat ubieglych,
mimo iz zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy 0 finansach publicznych to wlasnie tam nalezy
objasnic przyjyte wartosci.

Bior'lc pod uwagy dokonane ustalenia, Sklad Orzekaj'lcy postanowil jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przysluguje Burmistrzowi Miasta Pyskowice odwolanie do
pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni
od daty doryczenia.
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Uchwala Nr 4200fIV/325/2016
z dnia 15 grudnia 2016 roku
IV Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu przyj~tego w projekcie uchwaty
budzetowej na 2017 rok Miasta Pyskowice
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziemika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) IV Sklad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a, co nastypuje:

§1.
Wydaje siy negatywn~ Opmly 0 mozliwosci sfinansowania deficytu w wysokosci
5.668.975,34 zl, przyjytego w projekcie uchwaly budzetowej na 2017 rok Miasta Pyskowice.

§ 2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia.

Uzasadnienie:
W przyjytym zar~dzeniem Nr RZ.0050.222.20 16 Bunnistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2016 roku i przekazanym Radzie Miejskiej w Pyskowicach oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekcie uchwaly budzetowej na 2017 rok,
dochody og6lem zaplanowano w wysokosci 72.882.453,35 zl a wydatki og6lem w wysokosci
78.551.428,69 zl.
Planowany deficyt budzetowy w 2017 roku, ustalony jako r6Znica miydzy
prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budzetowym wydatkami,
wynosi 5.668.975,34 zt
Jako zr6dla pokrycia tego deficytu wskazano przychody:
- z nadwyzki budzetu z lat ubieglych w wysokosci 2.368. 975,34 zl,
- z kredyt6w w wysokosci 3.300.000 zl.
Na podstawie danych wynikajqcych ze sprawozdania Rb-NDS 0 wykonaniu budzetu
roku biezqcego za III kwartaly, a tak.Ze bilansu za 2015 rok - Sklad Orzekajqcy stwierdza,
ze aktualnie Miasto Pyskowice dysponuje nadwyzkq budzetowq jedynie w wysokosci
1.592.353,55 zl, kt6rq moze przeznaczy6 na pokrycie deficytu roku 2017.
Brakujqca kwota na pokrycie deficytu, do tej wskazanej w projekcie, to 776.621,79 zt
W uzasadnieniu projektu brak jakiejkolwiek informacji na temat planowanych przychod6w.

R6wniez w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej nie podano najakiej podstawie
zaplanowano w 2017 roku przychody z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych w wysokosci
2.488.975,34 zl.
Sklad Orzekaj'!-cy po analizie przedlozonych dokument6w ocenia, ze Miasto
Pyskowice w chwili obecnej, nie posiada mozliwosci sfinansowania deficytu wskazan,!
w projekcie uchwaly budzetowej kwot'!- nadwyzki.
Ze sporz,!-dzonej prognozy kwoty dlugu, stanowi,)cej element projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027 wynika, ze zaci')gaj')c w 2017 r. kredyty
w wysokosci wskazanej do sfinansowania planowanego deficytu, Miasto Pyskowice spelni 
przy przyjytych zalozeniach planistycznych - relacjy, 0 kt6rej mowa wart. 243 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pub1icznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Bior')c pod uwagy powyzsze ustalenia, IV Sklad Orzekaj')cy stwierdzaj,)c, iz Miasto
nie rna moz1iwosci dysponowania przyjyt') w projekcie uchwaly budzetowej wysokosci')
nadwyzki budzetowej z lat ubieglych do pokrycia deficytu - orzekl jak na wstypie.

Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi Miasta Pyskowice przysluguje odwolanie do
pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni
od daty doryczenia.
PRZEWODNICZ1\CY
IV SkJa~~rz~kaj~Cego

mgr

2

p~rzazga

