UCHWAŁA NR: Ra. 433/11
Składu orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 30

listopada 2011r.

w sprawie:

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2012'
Na podstawie art. L3, pkt. 3, pkt. 10, art.L9, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych
izbach obrachunkowych /tj.; Dz. U. Nr 55 z 2001 r, poz.577, z późn. zm./ art.246 ustawy o finansach

publicznych zdnia 27 sierpnia 2009r /Dz' U.nr757, poz' 1240, z poźn. zm./ Skład orzekający
Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie _ Zespół w Radomiu;
Przewodnicząca
Członkowie:

:

Janina Filipowicz
Jolanta Okleja

Witold Kaczkowski

Sr'

opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy w Goździe projekt Uchwały budżetowej na rok
20LŻ.

Uzasadnienie stanowi integralną częśćuchwały.

Sz'

$s.
t. Niniejszą opinię stosownie do postanowień art. 238, ust.3 ustawy o finansach publicznych należy
7..

3.

przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie itrybie określonym w art.246, ust.2 ustawy
o finansach publicznych.
od uchwały służyodwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie,
za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:
Projekt uchwały budżetowej na rok Ż0L2 przygotowany przez Wójta Gminy i przedłożony
Zarzqdzeniem nr: 15/28/2011 z dnio 75 listopada 2077r wpłynął do Regionalnej lzby
obrachunkowej w Warszawie - Zespołu w Radomiu, w terminie określonym w art. 238, ust' ]. i 2
ustawy o finansach publicznych.
Do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia przyjęte do opracowania
budżetu na rok 2oI2 oraz omówienie podstawowych źródełdochodów i wydatków.
Skład orzekający dokonał analizy przedłożonegoprojektu uchwały budżetowej oceniając
kompletnośćprzedłożonej dokumentacji oraz jej zgodność z obowiązującymi przepisami art.271222 ustawy o finansach publicznych' W zakresie szczegółowościprojektu i materiałów
towarzyszących projektowi budżetu uwzględniono także uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu
prac nad projektem uchwaĘ budżetowej.
Skład orzekający stwierdził, że uchwała budżetowa na rok 2ot2 opracowana została zgodnie
zwyżej wymienionymi przepisami. Projekt uchwały budżetowej zawiera niezbędne elementy
określonew art.2t2 ustawy o finansach publicznych.
W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej no podstawie art' 272 i ort. 258 wym. ustowy,
zamieszgzono upoważnienie dla wójto do ,,dokonywanio zmian w planie wydatkow budżetu
w zakresie wydatkow na uposażenia iwynagrodzenia ze stosunku procy"(5 8 pkt6 przedmiotowej
uchwały). Skłod arzekajqcy zwraca uwagę. że uposażenia nie występujq w wydatkach gminy.
Dlatego też, powyższe upoważnienie może dotyczyć zmiqn w planie wydotków ng Wynagrodzenio
wynikajqce ze stosunku pracy.

z

uksztaltowanq w raku bieźqcym wykładniq stosawanią nowej ustawy
publicznych,
zaleca się, aby upowożnienie określoneW śB pkt 4 przedmiotowej
finansach
uchwaĘ i dotyczqce omow, których realizacja jest niezbędno dla zapewnienio ciqgłościdziałania
gminy iz których wynikajqce płatnaściwykraczaiq poza rok budżetowy, były zawarte w uchwale
,
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej' Upoważnienie będzie dotyczyć tej częścizobowiqzań,
ktore wynikajq z umow nie będqcych przedsięwzięciami ze względu nc to, że sq zawarte na czos
nieokreś!ony lub tylko na przełom 2aL2/2013..

W zwiqzku

o

oceniono również ujęcie w planie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych

na podstawie ustawy z dnia ]'3 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
/Dz. U' zZotor Nr 80, poz' 526 z późn. zm. f oraz ustaw kompetencyjnych.

W budżecie uwzględniono wydatki na nowe zadania wprowadzone między innymi ustowq z
dnia 9 czerwca 2077r. o wspieroniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz' U. nr 149 poz. 887/
i ustawq z dnia 4 lutego 2077 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 /Dz. U. Nr 45, poz. 235/' Na gminy
został nałożony obowiqzek współfinansowania pieczy zastępczej. Gmina właściwaze względu no

miejsce zamieszkania dziecka będzie wspolnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Utworzone majq być także stonowisko asystentów rodziny itp. Z budżetu państwa mogq być
przekazywane dotacje na powyższe zadania w wysokości do 50 % ich kosztów.
Plan dochodów i wydatków budżetu został opracowany w formie tabel do uchwaty, w pełnej
szczegółowościklasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej'

W projekcie budżetu na rok 2012 dochody prognozuje się w wysokości23.259.324zł
z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokoścl 2t.527'552zł i majątkowych w kwocie

7.737.772zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na poziomie równym planowanym
dochodom budżetowym 23.259.324zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące
(Żo.422.L64,4Żzł) oraz majątkowe ( 2.837 .159,58 zł).
Planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza że zachowano relację
określonąw art. 242, ust.Z ustawy o finansach publicznych.
Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źrodla dochodów własnych, w tym
kwotę subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym, które zgodne

są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Dotacje na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwotach zgodnych z dotacjami
pla nowa

W

nymi przez dysponentów.

projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków ujęto zadania przewidziane

ustaWoWo, jako obowiązkowe'

W planie wydatków kwotę wpłaty na rzecz izb rolniczych zaplanowano W wysokości 2% od
uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby zgodnie

z art. 35 ust. 1 pkt. L ustaWy o izbach rolniczych /Dz. U. z

ZaoŻr' Nr ]-01, poz.927 /.

W załączniku do uchwały budżetowej zamieszczono dotacje udzielane z budżetu dla

jednostek sektora finansów publicznych W tym samorządowych instytucji kultury oraz dotacje
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
W tabeli do projektu budżetu ustalono szczegółowy zakres rzeczowY i finansowy wydatków
inwestycyjnych na rok 2012.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 176.860 zł tj.; w wysokości 0,76%
planowanych wydatków, która mieścisię w granicach określonych W art. 222, ust.7 ustawy
o finansach publicznych.
Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano
w kwocie 4I.a05,4Ż zł, ktora stanowi 0,5% planowanych wydatków o"gółem pomniejszonych
o wydatki inwestycyjne, na Wynagrodzenia i pochodne oraz qydatki przeznaczone na obsługę
długu. Rezerwa została ustalona na poziomie zgodnym z ustaleniami wynikającymi z art.26 ust.4
ustawy ozarządzaniu kryzysowym z dnia 25 kwietnia 2007r /Dz.U. nr89, poz.590,zpóźn.zm./.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowana została zgodnośćwartości
przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wartościami wykazanymi w wieloletniej prognozie
finansowej, w zakresie dochodów, wydatków, wyniku oraz przychodów i rozchodów budżetu'
Na podstawie powyższych ustaleń Skład orzekający uznał, że przedtożony do zaopiniowania
projekt, może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu na rok 20L2.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Przewod nicząca Składu orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowe
w Warszgńlie',-*
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Janłńa Fi!ipowicz

