
Ucl^r a'a nr. R,o.R /315/09
skiadu orzek;jącego

Reg'onal.e lŻby obracnJĆkowej w W:r5Żaw:e
z .jnia 4 grucjnia 2009r'

wso.ewie]opnii o prŻedłożonym prŻeŻ Wójta Gnriny€ó2d projekcle bL]dżeiu na rok2010' atakże
prognoŻV ksńałioWania się dł!g!'

|la podstaw]e ari. 13, pki' 3, pkt' 10. art'19, Llst'2 ustawy z dnia'7 paźd7jernika 1992 r o regiona]nych

izbach obrachunkowych /tj.; Dz' U. nr 55 z 2oo1r, poz's7j, z późr). Żrr. / w ŻwiąŻku z a't'1J2 |st'1
iań',182, ust- 1' pkt'1 ustawY ofinansŹch p!blicznych zdnia 30 czerwca 2aa5l /Dl'|'NŻ49,poz'
2104 z późn' lm./ skłac oruekejący Regionalnej lŻbY obrachunkowej w Werszaw;€ _ Zespół

w RadÓn1iu;

PrŻewodnicŻąaa:
członkowie i

Opiniuje pozytvwnie:

JŹnina FilipoW;Ć2

iolanta okieja
Wltold Kaczkowski

ś1.

lJ prŻedłożony prŻe2 Wójta Grniny GóŻd projekt b!dźetu na rok 2010 oraz inforńac]ę ostanie
Tie_ia o-undlrego.

2) możliWośćsfinansowani€ planovVanegodefjcytu,

3} zalącŻoną do projekttr uchWa]y budżetowej prognozę kwoą d}ug! Gminy '

t2'
L.JŻa5adnienie stanowi lntegralną c2ęść uchvvały' 

ś '
1' NinjeisŻa op]nię stosoWnie do postanowień ań'181 Ust-2 ustawy o fjnansech p!b]icŻnYch należy

przedstali/jć R2dz]e p.zed uchwaien jenr budżei!'
2. Uchwaia podlega ogłoszen]u pruezGminę Wte.minieiirybieokreślonymWart'172ust'2i]stawy

o finansach publicŻnych.

3' od u€hwały słuźy odwołanie do Ko]egiLrm RegionaLnej lŻby obrachunkowej W WalsŻawie.

za pośrednictwern Zespołu W Radomiu, W teff.inie 14 dnI od daty otrzymania niniejszej uchWały'

uz!sqd!re!j€']
1) Projek1 uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy prŻedłożonY Żostał Zaru ądŻenierń

|f I5/2B/2oag Ż dnia 13 listopada 20o9r do Regionalne.j lzby obrachunkowej W Warszawie _

Zespołu w RadomiU, Wierńinie okreś]onyrn wań' 181, ust.1, pl(i.1 ustaWV o fin!nsach

publicznych.

Do projektu załącŻono objaśnienia Ża Wle rające' podsta Wowe Żałożenia prŻyjęte do opracowan]a

budżet! na rok 2010' WraŻ Ż prcjekIem prŻed]ożona Żostała inforrnacja o rnieniU komunalYrym,

która spełnia podstaWoWe wymogi prŻeWidziane W ari'180 Ustawy 3o cŻerwca 2o05i o fjnansach

pubr'cz'/ch.

skład orzekający dokonal analiŻy przedłożonego projektu !chWaly bLldżetolłei oceniEjąc

końpetność prŻedłożonej dokumeniacji oraz jej Żgodność z obowiąŻu]ącym] od dnia 1 siyc2nia

2010r 'prŻep]sanri ustau/Y u dnja 27 sierpniŹ 2oo9i o finans,ch pUblicŻnYch lDz' I 1'57,

poz'1240/ W szcŻególnościI dŻjału V, ro7dŻiał! 1'o.az ań:' ]35'237 lazdŻ ŻJ| 3 a takze.obow]ąŻującymi

na mocY p.Żep]sóW 'wProwadŻających, przepisa'ńi art' 166, a(i- 166a , afi. 1'69'171 art' 184 L]st' 1

plt'10Ust.!\yofnansachpubLicŻn,?ch ]cn]a3oczerwca2oo5r'oraŻprzepsami dotychczasowymi

dotyczacr/m samorządow 1ch zaLIadovr budżetowych i go5podarsiv/ pomocnicrych, sŹri)orŻądou/ych

jednostek b!dŻetowYch, sarncr?ąpowych fundusŻy,celoWych oraz rachUnkóW dochodóW W1ą5nYch '

ocen]on! ujĘcia w planre dochodóW iWydatkóW obo'łiązkowych zadań Własnyci] n' oodstai/]e

UstaWy Ż dnia 13 istopa!a :oO8r o dochoda.h jed,nostek samori;du terytorialnego /DŻ' U Ż 2008r

N-s8 po 'l'o?po-''r' o-c/ l!-ał'ol pele'(/_j(



skład orzekŹ.]ący stlvjerdził, że uchwa]a bucżeiow3 na rok 2010

7 :o \ '' 
e_ io '} r i o' 'pisól_] '

PIan docho(]óV9 wydatkóW budżetu Żosiał oplacowany w forrnie

!ahWałY, W pełnej sŻczegó]oWości k asyfikacj] budż€towej, zgodn]e z

opra.coWanŹ Została zgod n ie

tabe i załącŻników do

obóWiąz!jącą uchWaJą

^ 
_J c^ieoo'-o--l rc \\ad i a d crl
W proje(ce budżetLr na rok 2010 prognozuje się dochojy W Wisokości 27'6ŻD'25Żz1

Żwyodrąbnienjem dochoc]óW b]eżących W WYsokości 19'536'716Zł'j majątkoWY'h W k'r'/ocie

2'033'536z], natomjast wydaiki w wysokoścj Ż!'62''25zŻt Ż iego wydatki b;eżące W kwocie

18'a' 4,.268,92zl l,rnajątkov/e W kwocie 3-545'933,08zł.

Bldżet po stron]e dochodów obejmuje podsiawowe źród]a dochodólv WłŹsnych' W tvm kwoię

subwencji ogólnej oraŻ dochody Ż tytulu udziałóW W podatku dochodowym, kióre sa zgodne

ŻW|eLkościamiokreślonym] w piśmie M]nisterstwa FinansóW'

!V projekcje uchwa1y bLrdżetowe] W zakre5ie wYdatków u]ęto Żadania przeWid2iane ustawowo

jako obow]ązkowe'
W bu(]żecie Utworzono rezerwę ogólną, która m]eści się V/ gran]cach okreś onych W ań' 222

usta\,vY ofinansach publicznych, a także re2erwę ce]oWą na realiŻację zadań WJasnych ŻŻakresu

zarŻądzanja kryzysowego w Wysokości zgodnei Ż art'222, ust'3 '

W ŻŹłączniku do uchwały budżetowej ŻaTnleszcŻono dotacje udŻe]ane Ż budżeil] da jednostek

sektoia fjnan5óW pub]icŻnvch W tym samorzącowych ]nstytticji kulturY' W załącznikach do

projektu budżeiu ustalono sz€zegółowy zakres rŻecŻowy ] fjnansowy wydatków |nwestyc-Vjnych

na ]ata 2O1o-2o12, :godnje z ari'166 ustŹWY o finansach publ cŻnYch i dn a 30 cŻen'vci 2005r'

'Ana]iŻując treść p;ojektu uchwały budżetowe.], sl'iad orŻbkając} zwraca Uwagę na ko'ieczność

sprecyzoWania Llpoważ'T ień dla Wójta (5 3 ust' 1).

2) WraŻ z projektem uchwŹ]y stosownie do ań'181 lstawy o finansach pub]icŻnych prŻedłoźono
' 

prcgnozę. ZadłLjżen]a na tatŹ 2c1O 2014' ol(]'eślona W p'oBnozje lwoia długu cm]ny V/vnika

z pLnońnych w pro;ekcie budżetu ŻoboWiąŻań, pomnjejszonYch o planoWane 5płaty '

Łą.ŻnŹkwotaŻadłużenianakoniec2oi0r'Wr/nosi8'20%przewidYwanYchdoosiągniĘcja
dochodów bucżetcwych. PrŻewjdY'jvana W 2010loku 5plata Żadłuźenia 

'vraz 
Ż odset(amj wynosi

3'o4% p]anoWanych dochodóW' W ko]ejnych atach poziom zadłUżenia rnaleje'

PoŻiom dłu8u ra koniec każclego roku objętego spłatą, jak ]obciążenie b!rdźetu spłatam]

ŻadłLrżsnia' mieścj 5ię więc W ]m]iach określonych w art' 169 ust'1 ] 170 u5t'1 L]siaWy

o finansach PubljcznYch

NŻ podsiaWje powyższYch ustaIeń skladiorŻekający wydał opinię jak W sentencji'

]eślj Rada n]e uchwa|i budżetu ldo 31 grudn]a 2oo9r prŻedłożony projeki' stanowi podst:lvę

8ospodarkjfinŹnsowej nie później niż do 31 stYcznia 2010r' 
DotychcŻasowe uchwa! dotyczące proced!ry opracowywaniŹ j uchwa]ania budŹetu ira€ą rnoc

Żdn|em31grudnia20o9r'stosowniedoań-234nbwejustawyofinansachpublicznY€h,naieŹy
poaiąe u.l':"łę W spraw]e trybu prat na projektem uchwały bUdżetowej, która wjnna określ]ć

*yńugan:. \V 
'"kr".i" 

sŻĆŻególowości uchwaiY budżetowej oraz tryb prac nad projektem bUdżetu'

ooc..-cyz;inaoynaeżyusta]en]eprŻedewsŻystkjnrsposobL]prŻecstaWien]aplanLldochodóW
iwydątlów oraz pLanu Żadań inWestYcYjnych. Zgodnle z ari 7 ustawy o ogła9ŻŹni! altoW

nolmJtywnych, uch,,'laia ta moż€ być podjĘta prŻed 1 styc2ria 201Cr',.ni€ może jednak weiść w uycie

przed tą oa'tą'

P rz e w od n i czqc d s kł a d u a rŻe kdj ące g o

R e s \a n a I n e j I z y/"a-ye, u n k a v / e i
zl-o,r

];'nine. FilipoWjcŻ


