
".

Uchwa³a Nr 00570/11/187/2003

z dnia 16 grudnia 20~3 roku

II Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przed³o¿onym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie bud¿etu na
2004 rok wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objaœnieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸno zm.) II Sk³ad
Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h wal a co nastêpuje:

§ 1.

Wydaje siê pozytywn¹ opiniê o przed³o¿onym przez Prezydenta Miasta Katowice
projekcie bud¿etu na 2004 rok wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objaœnieniami..

.§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:

II Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdza, ¿e
przed³o¿ony przez Prezydenta Miasta Katowice projekt bud¿etu na 2004 rok wraz z objaœnieniami
odpowiada wymogom formalno -prawnym okreœlonym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
W tej sprawie Prezydent Miasta wyda³ zarz¹dzenie Nr 800/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku.

-Proiekt bud¿etu miasta

Projekt bud¿etu opracowany w formie projektu przysz³ej uchwa³y Rady Miejskiej
obejmuje m. in.:

-plan dochodów na kwotê 858.161.044 z³ i plan wydatków na kwotê 887.815.211 z³,
-rozchody w kwocie 7.692.308 z³ zwi¹zane ze sp³at¹ kredytu zaci¹gniêtego

w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Ÿród³a pokrycia deficytu w postaci
nadwy¿ki z lat ubieg³ych, po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, sp³aty po¿yczek udzielonych samodzielnym publicznym
zak³adom opieki zdrowotnej oraz wolnych œrodków,

-plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych z uwzglêdnieniem dotacji
z bud¿etu miasta i œrodków specjalnych,

-dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej na kwotê 27.223.040 z³,

-plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym,1 

,,-,," ,,~



'- I
,'"

-zakres i kwoty dotacji przedmiotowych na dofinansowanie remontów zasobów

komunalnych i utrzymania cmentarzy komunalnych,
-wydatki na realizacjê porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego,
-rezerwê ogóln¹ w kwocie 8.860.000 z³ i rezerwê celow¹ w kwocie 7.294:049 z³

przeznaczon¹ na wynagrodzenia w oœwiacie oraz usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych i program poprawy bezpieczeñstwa

-upowa¿nienie dla Prezydenta m. in. do:
a. przeniesieñ wydatków po~iêdzy zadaniami do ustalonych kwot oraz wprowadzenia

nowych zadañ b¹dŸ rezygnacji z realizacji zadañ uchwalonych do wyznaczonych
kwot, .

b. przekazania uprawnieñ d~ dokonywania okreœlonych przeniesieñ planowanych
wydatków, ,

" c. zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu roku niedoboru do ³¹cznej kwoty 5.000.000 z³,

d. samodzielnego zaci¹gania' zobowi¹zañ jednorazowo do kwoty 5.000.000 z³ oraz
zaci¹gania zobowi¹zañ niezbêdnych do zakoñczenia zaplanowanych inwestycji
ujêtych w za³. Nr Sa uchwa³y,

-dochody w kwocie 3.800.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu profilaktyki

i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³ ¿e, przy opracowaniu projektu uchwa³y bud¿etowej spe³nione
zosta³y wymogi okreœlone wart. 124 ustawy o finansach publicznych (Oz.U. z 2003 r. Nr 15, pqz.
148 z póŸno zm.) Projekt bud¿etu opracowano z zachowaniem zasady równowagi bud¿etowej.
Zawiera on wymagane dane, które przedstawione zosta³y w ustawowej szczegó³owoœci.

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e w œwietle przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 1086 z póŸno zm.) oraz rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki
finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 207, poz. 1759) powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym jest
pañstwowym funduszem celowym i w zwi¹zku z tym jego plan przychodów i wydatków nie

powinien byæ ujmowany w uchwale bud¿etowej jednostki samorz¹du terytorialnego.

: Informacia o stanie mienia komunalne!!o i obiaœnien!a

Przed³o¿one objaœnienia do projektu bud¿etu oraz informacja o stanie mienia komunalnego
w ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego nie budz¹ zastrze¿eñ.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze ustalenia -przed³o¿one dokumenty zaopiniowano

pozytywnie.

PRZEW NICZ¥CY
II Sk³ad ekaj¹cego

li ---

mgr}; lowski

Od niniejszej uchwa³y Prezydentowi Miasta Katowice przys³uguje odwo³anie do pe³nego
sk³adu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty

dorêczenia.
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