
Uchwala Nr 410011111176 12011 

z dnia 1 grudnia 2011 roku 

III Skladu Orzekaj~cego Regionainej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii 0 przedlozonym przez Prezydenta Miasta Swi~tochlowice projekcie 
uchwaly budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem. 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 
1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pOin. 
zm.) III Sklad Orzekaj'tcy Regionainej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a 
co nast~puje: 

§l. 

Wydaje si~ pozytywn~ opml~ 0 przedJozonym przez Prezydenta Miasta 
Swi~tochJowice projekcie uchwaJy budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem. 

§ 2. 

UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Uzasadnienie: 

III SkJad Orzekaj'tcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy 
przedlozonego przez Prezydenta Miasta Swi~tochJowice projektu uchwaJy budzetowej na 
2012 rok wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwaJy budzetowej na 2012 rok opracowany zostaJ na podstawie przepisow 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pub1icznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 
z pOin. zm.). 
SkJad Orzekaj'tcy ustalil, co nast~puje: 

I. 	 Podstawowe wielkosci budzetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody 
i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegoJowosci z odpowiednim 
wyodr~bnieniem m.in. zadan wJasnych i zadan z zakresu administracji rz'tdowej 
i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami jednostce samorz'tdu 
terytorialnego; 

2. 	 PrzedJozony projekt jest zrownowazony zrodJo sfinansowania deficytu zostaJo 
prawidJowo okreslone; 



3. 	 Projekt jest kompletny, gdyz obejmuje rowniez wymagane zal<tczniki i zostal 
opracowany zgodnie z wymogami art. 212 ustawy 0 finansach publicznych; 

4. 	 Projekt budzetu opracowany zostal przy uwzgl~dnieniu zasady okreslonej 
wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych; 

5. 	 Upowaznienia dla Prezydenta Miasta nie budz<t zastrzezen. 

W ocenie Skladu Orzekaj<tcego przedlozone do projektu uchwaly budzetowej 
uzasadnienie nie zawiera wystarczaj<tcych informacji dotycz<tcych planowanych dochodOw. 
Szczegoln<t w<ttpliwose budzi brak informacji przyj~tej do projektu wielkosci dochodow ze 
sprzedazy maj<ttku. Informacja nie zawierajaki maj<ttek ma zostae sprzedany, brakjest oceny 
realnosci uzyskania dochodu z tego zrodla. Nie uzyskanie dochodu z tego zrodla moze 
spowodowae nie zrealizowanie zadan gminy a takZe moze miee wplyw na ksztahowanie si~ 
wskaznikow zadluzenia w przyszlosci. Zdaniem Skladu konieczne jest biez<tce monitorowanie 
budzetu miasta i wprowadzanie stosownych zmian odpowiadaj<tcych realnym mozliwosciom 
uzyskania dochodow. 

Ponadto Sklad Orzekaj<tcy zwraca uwag~, ze wplaty na Fundusz Wsparcia PoIicji 
winny bye klasyfikowane w rozdziale 75404 Komendy wojewodzkie Policji. 

Bior<tc pod uwag~ powyzsze ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwaly. 

PRZEWODNICZt\CA 

III~~CegO 

~~eresa Jarczyk 

Od niniejszej uchwaly Prezydentowi Miasta przysluguje odwolanie do pelnego skladu 
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, W terminie 14 dni od daty 
dor~czenia. 
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