
Uchwala Nr 41001111/177 12011 


z dnia 1 grudnia 2011 roku 


III Skladu Orzekajqcego Regionainej Izby 


Obrachunkowej w Katowicach 


w sprawie: opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu w kwocie 2.575.191 zl, 
przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok Miasta 
Swi~tochlowice. 

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.), 1II Sklad Orzekaj'tcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach u c h w a I a co nast~puje: 

§1. 

Wydaje si~ pozytywn~ opml~ 0 mozliwosci sfinansowania deficytu w kwocie 
2.575.191 zl, przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok Miasta 
Swi~tochlowice. 

§ 2. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Uzasadnienie : 

W projekcie uchwaly budzetowej miasta na 2012 rok przedstawionym Zarz'tdzeniem 
Prezydenta Miasta Nr 604/2011 z dnia 25 paidziemika 2011 r. deficyt budzetowy, usta10ny 
jako romica mi~dzy dochodami a wydatkami wynosi 2.575.191 zl. 
Jako irodlo pokrycia deficytu wskazano przychody ze sprzedaty papierow wartosciowych 
w kwocie 2.575.191 zl. 

Informacje zawarte w materialach dol'tczonych do projektu uchwaly budzetowej na 
2012 rok oraz dane uj~te w WPF wskazuj't na mozliwosc uzyskania przez gmin~ srodkow ze 
wskazanego irodla w wysokosci zapewniaj'tcej pokrycie zalozonego deficytu. 

Sklad Orzekaj'tcy zwraca jednak uwag~, by na biez'tco monitorowac sytuacj~ 

finansow't Miasta, gdyz w przypadku niezrea1izowania dochodow na zakladanym poziomie, 
w szczegolnosci dochodow ze sprzedaty maj'ttku, ktore zostaly zaplanowane w budzecie, 
a takZe wyst'tPienie nieprzewidzianych obecnie okolicznosci, lub koniecznosci zacictgni~cia 
nowych, nieplanowanych zobowi'tZan sytuacja finansowa Miasta w przyszlosci moze u1ec 
niekorzystnej zmianie. 



W zwictzku z powyzszym orzeczono jak na wst~pie. 

PRZEWODNICZJ\CA 

III SkJadu Orzekajqcego 


m~:CZYk 

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 


