
Uchwala Nr 41004/I/198/2010

z dnia 9 grudnia 2010 roku

\lI Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedloionym przez w6jta Gminy Starcza projekcie uchwaly
budietowej na 20ll rok wraz z uzasadnieniem i materialami
informacyjnymi.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. I i 2, art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 57'7 z p62n,
zm.) VI Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a
co nastQpuje:

s l .
Wydaje siq pozltywnq opinig o przedlo2onym przez W6jta Gminy Starcza projekcie

uchwaly bud2etowej na201l tokwftzzrzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

s2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia.

Uzasadnienie:

Vl Sktad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal

analizy przedlozonego przez W6jta Gminy Starcza projektu uchwaly budzetowej na 201 | rok

rrazz uzasadnieniem i materialami inlormac)jn)mi.

Projekt uchwaly budzetowej na 2011 rok opracowany zostal w formie projektu

przyszlej uchwaly Rady Cminy, na podstawie przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 z p6in. zm.).

Sklad Orzekaj4cy ustalil, co nastQpuje:

L Podstawowe wielkosci budzetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody i

rozchody zaplanowano w ustawowej szczeg6lowoici z odpowiednim

wyodrQbnieniem m.in. zadai wlasnych i zadarl z zakesu administracji rzqdowej i

innych zadai zleconych odrQbnymi ustawamijednostce samorzqdu terltorialnego;

2. Przedlo2ony projekt jest zr6wnowazony a 2r6dlo sfinansowania delic)'tu zostalo

blQdnie okreSlone;

3. Projekt jest kompletny, gdyz poz-a budzetem obejmuje r6wniez wymagane

zalqczniki, ajego zawarto6i jest zgodna z zapisem art. 212 ww. ustawy;



4. Upowaznienia dla w6jta Gminy do:

a) dokony'wania zmian rv planie wydatk6w, z wylqczeniem przeniesiei wydatk6w

migdzy dzialami,

b) lokowania wolnych Srodk6w w innych bankach niz bank obslugujqcy budzet

c) przekazania upmwniei innym jednostkom organizacyjnym do zaciqgania

zobowiqzart z tltulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach

nastQpnychjest niezbQdna do zapewnienia ciqgto(ci dzialania jednostki i z kt6rych

wynikaj4ce platnosci wykraczajq poza rok bud2etowy,

zostab prawidlowo oke6lone.

5. Projekt zawiera nieprawidlowosci, do kt6rych zalicza si9:

- W projekcie uchwaly budzetowej nie powolano pzepis6w ustawy

wprowad zaj 4cej

- wyliczono blQdnie kwotQ deficytu (doliczono kwotQ splaty otrzymanych

kajowych pozyczek i kredtt6w) Ustalono defic)t w kwocie 985 000 zl' a

faktycznie wynosi on 535.000 zl.

- Brak zalqcznika zestawienia dotacji dla podmiot6w zaliczanych i niezaliczanych

do sektora finans6rv Publicznych

- t-qczna kwota dlugu w roku 2013 zostala ile wyliczona

Przedlo2one do projektu uchwaly budzetowej uzasadnienie oraz materialy

informacyjne, w ocenie Skladu Orzekajqcego nie budz4zastrzezeil.

Bior4c pod uwagg powyzsze ustalenia zaopiniowanojak w sentencji uchwaty'

Od niniejszej uchwaly W6jtowi Cmjny przysluguje odwolanie do pelnego skladu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14dni od daty

dorQczenia.

PRZEWODNIC24CY
VI Skladu Orzekajqcego
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