
W zalaczeniu przesylam Uchwaly IV Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

- Nr 4100/IV/185/2011 w sprawie opinii o przedlozonym
przez Zarzad Powiatu Rybnickiego projekcie uchwaly
budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
i materialami informacyjnymi,

Nr 4100/IV/186/2011 w sprawie opinii o przedlozonym
przez Zarzad Powiatu Rybnickiego projekcie uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2012-2020,

Nr 4100/IV/187/2011 w sprawie opinii o mozliwosci
sfinansowania deficytu w kwocie 1.971.769 zl,
przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2012
rok Powiatu Rybnickiego.



Uchwala Nr 4100/IV/185/2011

z dnia 29 listopada 2011 roku

IV Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlozonym przez Zarzad Powiatu Rybnickiego projekcie uchwaly
budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem materialami
informacyjnymi.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pózno
zm.) IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h wal a
co nastepuje:

§l.

Wydaje sie pozytywna opinie o przedlozonym przez Zarzad Powiatu Rybnickiego
projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materialami
informacyjnymi.

§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie:

IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal
analizy przedlozonego przez Zarzad Powiatu Rybnickiego projektu uchwaly budzetowej na
2012 rok wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Projekt uchwaly budzetowej na 2012 rok opracowany zostal na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z pózno zm.).
Sklad Orzekajacy ustalil, co nastepuje:

1. Podstawowe wielkosci budzetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody
i rozchody zaplanowano w ustawowej szczególowosci z odpowiednim
wyodrebnieniem m.in. zadan wlasnych i zadan z zakresu administracji rzadowej
i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami jednostce samorzadu
terytorialnego;



2. Przedlozony projekt jest zrównowazony, zródlo sfinansowania deficytu zostalo
prawidlowo okreslone; /

3. Projekt jest kompletny, gdyz obejmuje równiez wymagane zalaczniki i zostal
opracowany zgodnie z wymogami art. 212 ustawy o finansach publicznych;

4. Projekt budzetu opracowany zostal przy uwzglednieniu zasady okreslonej
wart. 242 ustawy o finansach publicznych;

5. Upowaznienia dla Zarzadu Powiatu wymienione w §l pkt 11,14,15 i 17 uchwaly
nie budza zastrzezen, natomiast upowaznienie do zaciagania zobowiazan na
finansowanie wydatków na programy realizowane ze srodków pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej (wymienione w §1 pkt 13 uchwaly) zdaniem Skladu
Orzekajacego wymaga doprecyzowania.

Przedlozone do projektu uchwaly budzetowej uzasadnienie oraz materialy
informacyjne, w ocenie Skladu Orzekajacego nie budza zastrzezen.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwaly.
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Od niniejszej uchwaly ZarzadowrPowiatu przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty
doreczenia.
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Uchwala Nr 4100/IV/186/2011

z dnia 29 listopada 2011 roku

IV Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedlozonym przez Zarzad Powiatu Rybnickiego projekcie uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pózno zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pózno zm.) IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach u c h wal a co nastepuje:

§l.

Wydaje sie pozytywna opinie o przedlozonym przez Zarzad Powiatu Rybnickiego
projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.

§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie:

IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy przedlozonego przez Zarzad Powiatu Rybnickiego projektu uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020 stwierdza, co nastepuje:
- projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 opracowany zostal w formie
uchwaly Rady Powiatu w Rybniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- okres objety wieloletnia prognoza finansowa oraz okres, na który sporzadzono prognoze
kwoty dlugu sa zgodne z wymogami okreslonymi wart. 227 ustawy
o finansach publicznych,
- na lata objete prognoza zaplanowano m.in.: dochody i wydatki biezace, dochody i wydatki
majatkowe, wynik budzetu, przeznaczenie nadwyzki, przychody i rozchody budzetu, kwote
dlugu i sposób jego splaty oraz limity wydatków na planowane i realizowane przedsiewziecia
- zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach
publicznych,
- dochody i wydatki biezace na lata objete prognoza ustalone zostaly przy zachowaniu relacji,
o której mowa wart. 242 ustawy o finansach publicznych,



- prognoza kwoty dlugu zostala sporzadzona z zachowaniem wymogu, o którym wart. 243
ustawy o finansach publicznych,
- wartosci przyjete w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budzetu na
2012 r. sa ze soba zgodne w zakresie wyniku budzetu i zwiazanych z nim kwot przychodów
i rozchodów,
- upowaznienia dla Zarzadu Powiatu do zaciagania zobowiazan i przekazania uprawnien
kierownikom jednostek organizacyjnych zostaly prawidlowo okreslone.

Przedlozone do projektu uchwaly w spraWIe wieloletniej prognozy finansowej
objasnienia nie budza zastrzezen.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia, Sklad Orzekajacy przedstawiony projekt

uchwaly w sprawie zmiany wieloletniej pro~!!Q~y finansowej zaopiniowal pozytywnie .
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Od niniejszej uchwaly Zarzadowi Powiatu przysluguje odwolanie do pelnego skladu

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



Uchwala Nr 4100/IV/187/2011

z dnia 29 listopada 2011 roku

IV Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu w kwocie 1.971.769 zl,
przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok Powiatu
Rybnickiego.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pózno zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz.577 z pózno zm.), IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach u c h wal a co nastepuje:

§l.
Wydaje sie pozytywna 0pIme o mozliwosci sfinansowania deficytu w kwocie

1.971.769 zl, przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok Powiatu
Rybnickiego.

§ 2.
Uell\"vala \\rchodzi."ll zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie :

W projekcie uchwaly budzetowej powiatu na 2012 rok przedstawionym Uchwala Zarzadu
Powiatu w Rybniku Nr 211IXXI/11 z dnia 9 listopada 2011 r. deficyt budzetowy, ustalony
jako róznica miedzy dochodami a wydatkami wynosi 1.971.769 zl.
Jako zródlo pokrycia deficytu wskazano wolne srodki w kwocie 1.971.769 zl.

Informacje zawarte w materialach dolaczonych do projektu uchwaly budzetowej na
2012 rok oraz dane ujete w WPF wskazuja na mozliwosc uzyskania przez powiat srodków ze
wskazanego zródla w wysokosci zapewniajacej pokrycie zalozonego deficytu.
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Od niniejszej uchwaly przysliiguje" odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.


