Uchwala Nr ZI.SO.II-421143/09

SkJadu Orzekajl!cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2009 r.

dotyczy: zaopiniowania projektu uchwaly budietowej Miasta i Grniny Myilenice na
20 lOr. oraz inforrnacji a stanie rnienia kornunalnego.

Dzialajllc na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577;
z porn. zm.) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z pozn. zm.) w zwillZku z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajllce ustawf< 0 finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241) - sklad orzekajllcy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

osobach:
Przewodniczllcy 

Wojciech Lachiewicz

Czlonkowie -

Barbara Fabin
Piotr Jozefczyk

po zapoznaniu sif< z przedlozonym projektem uchwaly budzetowej Miasta i Gminy
Myslenice na 2010 r. wraz z prognozll lllcznej kwoty dlugu oraz dolllczonymi
objasnieniami i informacjll 0 stanie mienia:
1)

postanowil:
pozytywnie

zaopiniowac

projekt

uchwaly

budzetowej

Miasta

i

Gminy

Myslenice na rok 2010 - z uwagami, jak w uzasadnieniu;
oraz

2) pozytywnie zaopiniowac informacj\l 0 stanie mienia komunalnego .

UZASADNIENIE
W dniu 16 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

wplynlll projekt uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Myslenice na rok 2010 wraz z
dolllczonymi objasnieniami i informacjll 0 stanie mienia komunalnego.
Analiza przekazanych do Izby materialow sklania do wniosku, ze projekt budzetu

przedstawiony poprzez tekst uchwaly i zapisy za1llcznikow do uchwaly budzetowej
opracowany zostal w sposob zgodny z wymaganiami prawa obowillzujllcego w
powyzszym

przedmiocie na 2010 rok. Struktura uchwaly budzetowej oraz zakres

merytoryczny jej

zalllcznikow odpowiada willzllcym na rok 2010 wymaganiom

wynikajllcym z przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwillzku z art. 121 ust. 1-2 i 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzajllce ustawf< 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

,

poz. 1541). Zaprojektowana uchwala budzetowa spemia wymagania aktualizujllce si
z dniem wejscia w zycie nowej ustawy 0 finansach publicznych, kt6ry jest zarazem
dniem wejscia w zycie uchwaly budzetowej na rok 2010.
Przygotowany budzet zabezpiecza wydatki na obowillzkowe zadania wlasne, na
zadania zlecone z zakresu administracji rZlldowej oraz splaty zadluzenia aktualne w
2010 r.

W kwestii planowanego deficytu oraz prawidlowosci opracowanej prognozy
kwoty dlugu, sklad orzekajllcy wydal odrbne opinie.
Dolllczona informacja 0 stanie mienia dochowuje wymagania z art. 180 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych w zw. z art. 121 ust. 9 ustawy 
Przepisy wprowadzajllce ustaw 0 finansach publicznych.
Majllc powyzsze na uwadze, sklad orzekajllcy postanowil- jak we wstpie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 20 powolanej ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych, od

niniejszej opinii Burmistrzowi Miasta i Myslenice przysluguje moznosc wniesienia
odwolania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14
dni od dnia jej dorczenia.
PrzewodniczllCY Skladu Orzekajllcego

Uchwala Nr ZI.SO.II/K-426-l/43/ 09
Skladu Orzekajqcego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
wKrakowie
z dnia 16 grudnia 2009 r.
dotyczy:

zaopiniowania motliwosci sfinansowania deficytu planowanego w projekcie

uchwaly budtetowej Miasta i Gminy Myslenice na rok 2010.

Dzialajc na podstawie art.13 pkt 2 i art.19 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz.577; z p6zn. zm.)
oraz art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z p6zn. zm.) w zwizku z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajce ustawC( 0 finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241)- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w
skladzie orzekajcym:
Przewodniczcy skladu 

Wojciech Lachiewicz

Czlonkowie skladu -

Barbara Fabin
Piotr J6zefczyk

po zapoznaniu siC( z projektem uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Myslenice na rok
2010;

postanawia

pozytywnie

zaopiniowac

mozliwosc

sfinansowania

deficytu

budzetowego

przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Myslenice na
rok 2010.

Uzasadnienie

W dniu 16 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
wplynl projekt uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Myslenice na rok 2010.
W projekcie budzetu Miasta i Gminy Myslenice przewidziano deficyt na kwotc(:

2.612.344. Deficyt znajduje pokrycie w przychodach z tytulu zaciniC(tych w roku

2009 pozyczek dlugoterminowych oraz zwrot6w z tyturu pozyczek udzielonych przez

gmincr innym podmiotom. Srodki te umozliwiajlt r6wniez zbilansowanie rozchod6w
budzetu w kwocie 6.310.084 zl- zgodnie z zalltcznikiem nr 4 do uchwaly budZetowej.

Zr6dla pokrycia deficytu oraz planowane kwoty - nie budzlt zastrzezen z punktu
widzenia mozliwosci ich pozyskania.
Z tych powod6w, postanowiono orzec, jak na wstcrpie.

POUCZENIE

Stosownie do art. 20 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej

opinii Burmistrzowi Miasta i Gminy Myslenice przysluguje odwolanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a terminie 14 dni od dnia dorczenia
niniej szej uchwaly.

PrzewodniczllCY Skladu Orzekajllcego

•

Uchwala Nr ZI.SO.IIIK-426-2/43/09
Skladu Orzekajllcego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2009 r.

dotyczy: zaopiniowania Prognozy kwoty dlugu publicznego Miasta i Gminy Myilenice
przekazanej z projektem uchwaly budietowej na rok 2010.

Dzialajltc na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577; z p6in. zm.)
oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z p6zn. zm.) w zwill.zku z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajltce ustawre 0 finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241); Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w
skladzie orzekajltcym:
Przewodniczltcy 

Wojciech Lachiewicz

Czlonkowie -

Barbara Fabin
Piotr J6zefczyk

po zapoznaniu sire z prognozlt kwoty dlugu publicznego Miasta i Gminy Myslenice 
towarzyszltclt przedlozonemu projektowi uchwaly budzetowej na rok 2010;

postanawia
pozytywnie

zaopiniowac

prawidlowosc

Prognozy

Kwoty

Dlugu

Publicznego

Miasta i Gminy Myslenice - towarzyszllcej przekazanemu projektowi uchwaly
budzetowej na rok 2010.

Uzasadnienie
W dniu 16.11.2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wplynltl
projekt uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Myslenice na rok 2010.

Do projektu

uchwaly dolltczono Prognozf( kwoty dlugu publicznego - 0 jakiej mowa wart. 181
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych. Przyjmuje ona postac
zalltcznika nr 8 do uchwaly budzetowej.

Dane z prognozy obejmujll.lata 2006 do 2023 wedlug speeyfikaeji wazniejszyeh

zrode!

doehodow,

wydatkow

budzetu

(w

tym

kosztow

obslugi

dlugu)

oraz

przyehodow i rozehodow.

W zakresie lat 2010-2013 przewidywane wielkosci obeill.zen budzetu z tytulu splaty
dlugu i kwoty dlugu na koniee roku nie przekraezajll. odpowiednio Iimitu z art. 169
i z art. 170 ustawy z 30.06.2005 r. 0 finansaeh publieznyeh.
Ze wzgl«du na niewyspeeyfikowane w prognozie danyeh 0 doehodaeh ze sprzedazy
mienia, nie moma ustalic Iimitu dopuszezalnego obci!!.i:enia budzetu splatami w

zakresie lat 2014-2023 - z uwzgl«dnieniem art. 243 ustawy z 27.08.2009 r. 0 finansaeh
publieznyeh.

Z tyeh powodow, postanowiono orzee, jak na wst«pie.

POUCZENIE

Stosownie do art. 20 ustawy 0 regionalnyeh izbaeh obraehunkowyeh od niniejszej

opinii Burmistrzowi Miasta i Gminy Mysleniee przysluguje odwolanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obraehunkowej w Krakowie, a terminie 14 dni od dnia dor«ezenia
niniejszej uehwaly.

PrzewodnicZllCY Skladu Orzekajllcego
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