u Orzekaj4cego Regi

deficytu budietu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
paLdziemika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 20I2r. poz. 7Il3 zpoLn. zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy 'z dnia27 sierpnia
2009r, o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z20r3r. poz. 885 zpohn.
zm.);
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

1) Zygmunt Bach
2) Marian Kujawski
3) Roman Fandrejewski
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pozytywnie - uwagami - opiniuje projekt uchwaly ltady Miasta
KoScierzyna w sprawie bud2etu na 2015 rok orarz mo2liwo6ci
sfinansowania planowanego deficytu budZetu.

W dniu 14

listopada 2014r. wplynglo do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Gdarisku zarzydzenie Nr 0050.158.2014 Burmistrza Miasta
KoScierzyna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie przyjgcia projektu uchwatry
budzetowej miasta KoScierzyn a na 2015 rok.
Badaj4c projekt uchwaly budzetowej miasta KoScierzyna na 2015 rok,
Sktad Orzekajqcy stwierdziL, 2e zostal on opracowany zgodnie z wymogami
okre6lonymi w art. 212, ar\. 2I4, art. 2I5, art. 217, art.258 ust. I oraz art. 264
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz
wlasnymi uregulowaniami okreSlonymi w uchwale Nr LYIIIl457ll} Rady
Miasta Ko6cierzyna z dnia 26 maja 20I0r. w sprawie procedury uchwalania
budzetu oraz rcdzaju i szczeg6lowoSci materiat6w informacyjnych
tow arzy sz4cych proj ektowi budzetu.
Przedlolony projekt uchwaly budzetowej okreSla prognozowane dochody
budzetu miasta w LEcznej wysokoSci 87.405.037 zl, w tym: dochody bieLqce
70.132.917 zl oraz dochody maj4tkowe 17.212.120 zl. Wydatki natomiast
ustalono w lEcznej wysoko6ci 89.926.057 zL, w tym: wydatki bie2qce
64.314.917 zL orazwydatki maj4tkowe 25.611.I40 zL.
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Sklad Orzekaiqcy
ocenii zamierzenta
prawem, a miteriaNy jemu towarzyszqce, pozwalaiq
Ko6cierzyna w 2015
Burmistrza w zakesie realizacj\ zadin Gminy-Miejskiej
roku.

WprzedlozonychmaterialachSktadorzekajqcystwierdzilnastgpuj4ce
ptzed podjgciem
nieprawidlowoSci i uchybienia, kt6re nalely skorygowa6
uchwaly budzetowej:

3

ow

treSci normatywnej projektu uchwaly nie okreSlono limitu do
zacrqgania zobowiqzah na pokrycie wystgpuj4cego w ci4gu roku
przejSciowego deficytu budzetowego, natomiast w $ 13 pkt 2 udzielono

o

upowaznienia w tym zakresie Burmistrzowi Miasta,
rezerwg na zarzqdzaniekry4,sowe zaplanowano w wysokoSci 170.000 zL,
winna byi to kwota w wysokoSci co najmniej 170.153,77 zl.

Biorqc powyhsze pod uwagg postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj4cego

shu?y odwolanie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku
dniajej dorgczenia.
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