
 

 

  

Uchwała Nr 4200/III/216/2018 

z dnia 6 grudnia 2018 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

 

          Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) III Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Katowicach uchwala , co następuje: 

 

§ 1. 

  

 Wydaje się pozytywną z uwagami opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

 
           III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy 

przedłożonego przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2019 

rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

 

Skład Orzekający ustalił, co następuje: 

 

1. W projekcie budżetu zaplanowano: 

 dochody budżetu w wysokości 183.402.165,04 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

120.507.149,83  zł i dochody majątkowe w kwocie 62.895.015,21 zł; 

 wydatki budżetu w wysokości 184.681.166,83 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 

120.507.149,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 64.174.017,00 zł; 

 przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł pochodzące z emisji obligacji; 



 

 

  

 rozchody budżetu w wysokości 3.720.998 zł, w tym: kwota 3.184.998,21 zł 

przeznaczona na spłaty kredytów, kwota 136.000,00 zł przeznaczona na spłaty pożyczek 

i kwota 400.000 zł przeznaczona na wykup obligacji. 

 

2. Zaplanowane dochody bieżące są równe planowanym wydatkom bieżącym,  

a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych;  

 

3.  Planowany deficyt ma wynieść 1.279.001,79 zł i zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z emisji obligacji; 

 

4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i celowych, w tym na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy  

o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401); 

 

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń;  

 

6. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych;  

 

7. Analiza Planu wydatków budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok (Zał. Nr 3) wykazała 

występowanie w niej następującej nieprawidłowości dotyczącej zastosowanej klasyfikacji 

budżetowej: w planie tym nie uwzględniono zmian w klasyfikacji budżetowej 

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

767) w odniesieniu do nazw rozdziałów 80152, 85213, 85513 i 90002; 

 

8. Skład Orzekający ustalił, że Miasto Czeladź należy do Związku „Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia”. W przedłożonym do zaopiniowania projekcie uchwały 

budżetowej Miasta Czeladź na 2019 rok (w Planie wydatków, jak też w Załączniku nr 7 

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Czeladź w 2019 

roku”) nie zaplanowano jednak części stałej składki dla tego Związku w rozdziale 75095, §

290. Podobna uwaga klasyfikacyjna dotyczy części zmiennej składki (zaplanowanej w 

rozdziale 60004); 

 

9. Analiza „Uzasadnienia i materiałów informacyjnych do uchwały budżetowej” wykazała 

niedostosowanie wykazanych tam informacji w zakresie inwestycji (s. 15-16) do 

wymogów określonych w pkt I.3f uchwały Nr LXX/1209/2010  Rady Miasta Czeladź  z 

dnia 29.06.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, który 

stwierdza, że uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera: „w zakresie 

inwestycji – informacje o finansowaniu inwestycji zawierające nazwę i lokalizację 

inwestycji, źródła finansowania w podziale na środki własne i inne”; 

 

10. Ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. oraz ze zmian wprowadzonych do 

budżetu do 15.11.2018 r. wynika, że Miasto Czeladź dysponowało wolnymi środkami w 

wysokości 6.316,28 zł i nie posiadało nadwyżki z lat ubiegłych. Ponadto, z Bilansu z 

wykonania budżetu za 2017 r. wynika, że skumulowany wynik budżetu Miasta Czeladź za 



 

 

  

2017 był ujemny i wynosił (-) 25.252.402,49 zł. Biorąc powyższe pod uwagę Skład 

Orzekający wskazuje na potrzebę zachowania realności pokrycia zaplanowanego na 2019 

rok deficytu budżetowego w kwocie 1.279.001,79 zł. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej Miasta Czeladź na 

2019 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.  

 

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Gminy Czeladź przysługuje odwołanie do 

pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni 

od daty doręczenia. 

 

 

           

PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                              III Składu Orzekającego 
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