
Uchwała Nr Ra .402.20'15
Składu orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie . opinii o przedłożonym przez Gminę w Jastzębiu w projekcie Uchwały Budżetowej
na rok 2016 oraz moż|iwości sfinansowania p|anowanego w budŻecie deficytu'

Na podstawie ań' 13, pkt. 3' pkt. 10' ań'19, ust.2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r

o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz' U. z 2012 r'' poz'1113 z pÓżn. zm ') oraz ań.246
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnja 2009 r (Dz.U. z 2013 r.,poz.885, z pózn.zm')
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie - zespół w Radomiu;

Przewodnicząca: AlinaSiara
Członkowie : Witold Kaczkowski

Janina Filipowicz

s1.
PŻ edłożony przez wójta Gminy w Jastrzębiu projekt Uchwały budżetowej na rok 2016
oraz możliwośÓ sfinansowania planowanego W budżecie deficytu opiniuje pozytywnie.

s2.
Uzasadnienie stanowi integralną częśó uchwały.

s3.
1' Niniejszą opinię stosownie do postanowień ań'238, ust.3 ustawy o finansach pub|icznych

na|eŻy przedstawió Radzie pzed uchwaleniem budŹetu'
2' Uchwała pod|ega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym W ań.246, ust'2

ustawy o finansach publicznych.
3. od uchwały słtjży odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej W Warszawie,

za pośrednictwem zespołu w Radomiu, W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej
uchWały'

Uzasadnienie:

1' Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 przedłożony przez Wójta Zarządzeniem nr: 93/15
z dnia 12 listopada 2015 r wpłynął do Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie,
w terminie określonym W ań.238' ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia pzy.ięte do
opracowania budżetu na rok 2016 oraz omóWienie podstawowych Źródeł dochodów
i wydatków '

skład ozekający dokonując analizy przedłożon eg o projektu Uchwały Budżetowej ocenił
jej komp|etność oraz zgodnośó z obowiązującymi przepisami art.211-222 ustawy o finansach
publicznych, a także uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Projekt Uchwały Budżetowej zawiera niezbędne e|ementy określone W ań'212 ustawy
o finansach publicznych' Zawafte W treści uchwały |imit i upoważnienia d|a organu
wykonawczego związane z wykonywaniem budżetu spełniają wymogi ar1.212 i ań.258 wym.
ustawy. Plan dochodóW i wydatków budżetu opracowany został W formie tabel do uchwały,
W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , tak jak pzewiduje uchwała w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej'

W projekcie budżetu na rok 2016 dochody prognozuje się w wysokości 16 399 055 zł
z Wyodrębnieniem dochodóW bieżących w wysokoŚci 15707 321 zł i majątkowych w kwocie
691 734 zł. założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2016 są rea|ne' Budżet po stronie
dochodów obejmuje podstawowe Źródła dochodów własnych' W tym kwotę subwencji ogólnej
oraz dochody z tytułu udziałóW W podatku dochodowym od osób tizycznych, które zgodne
są z Wielkościami określonymi w piŚmie Ministerstwa Finansów. Dotacje na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji ządowej ustalono zgodnie z kwotami planowanymi pzez
dysponentów'



Wydatki zaplanowano w wysokości 16 697 151 zł, z tego wydatki bieŻące w kwocie
14 748 217 zł i majątkowe W kwocie 1 948 934 zł. W tabe|i do projektu budżetu usta|ono p|an
wydatków majątkowych na rok 2016 .

Planowane dochody bieŻące przewyższają wydatki biezące budżetu , zachowano więc relację
określoną w ań.242, ust'2 ustawy o finansach pub|icznych.

W przedłoŻonym projekcie oceniono róWnież ujęcie w planie dochodów i wydatków
obowiązkowych zadań własnych na podstawie ustawy z dnia 13 |istopada 2003 r o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz'U. z 2015 r., poz.513 z póżn.zm ') oraz ustaw
kompetencyjnych.

W budżecie utworzono rezerwę ogó|ną , która mieści Się W granicach określonych w ań.
222 usl.1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę ce|ową na realizację zadań własnych
z zakresu zaządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości określonej w ań'26 ust'4
ustawyzdnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U'z2013r.,pozj166zpóżn'
zm.).

W rozdzia|e O103O Izby RoInicze zgodnie ze stosownymi przepisami - ań'35, ust"1, pkt.1
ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (Dz.U'z 2014 r', poz.1079 z póŻn. zm.)
zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Zgodnie z ań..237 ustawy o finansach pub|icznych w budżecie Wyodrębniono dochody
iwydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budzetu wynikającymi z naStępujących przepisów ustaw;_ arl. 182 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r o wychowaniu w tzeŹwości i prz eciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286) oraz art. '10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałan iu narkomanii (Dz.U. z 2012 r'' poz'124 z póŹn. zm. ) , zgodnie z którym j

dochody uzyskane z udzie|anych zezwoleń na sprzedaż a|koholu planuje się pzeznaczyć
na reaIizację Gminnych programóW przeciwdziałan ia alkoholizmowi oraz narkomanii'

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz' 1232
z póŹn' zm.) dochody i Wydatki zaplanowano zgodnie z dyspozyĄą ań.403 Wymienionej
ustawy.

- ań' 6r ustawy z dnia 13 Września '1996 r. o utŻymaniu czystości i porządku W gminach
(Dz.U'z2013 r.' poz. 1399 z póżn' zm') dochody z tytułu opłat za odbieranie odpadów
komunalnych p|anuje się pzezaaczyć na pokrycie kosztów funkcjonorvania systemu
ich gospodarowania.

- ań. 'l6 ust' 4 ustawy z dnia 16 grudnia 20'l0 r' o publicznym transporcie zbiorowym (Dz' U'
z 2015r ',poz'1440) dochody z tytułu opłat za korzystanie z pzystanków autobusowych
planuje się pŻeznaczyć na cele określone W ust'7 powyzszego przepisu .

- Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ań' 6r ustawy z dnia 13
września 1996 r o utzymaniu czystości iporządku w gminach (Dz'U.z 2013 r., poz. 1399
z późn ' zm.) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania Systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

W załączniku do uchwały budŻetowej ujęto dotacje d|a podmiotóW na|eŻących do
Sektora finansów publicznych' w tym między innymi dla Gminnej Biblioteki PubIicznej'
Fundusz Wsparcia Policji' SP ZoZ' Dla podmiotóW spoza sektora finansów publicznych
zaplanowano dotacje dla jednostek prowadzących: Publiczne Szkoły Podstawowe, W tym
z oddziałami przedszkolnymi' niepubliczne punkty przedszkolne oraz na zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spońu'

2. P|anowany na 2016 rok budŹet zakłada deficyt w wysokoŚci 298 096 zł, który Stanowi ok. 1,8%
p|anowanych na rok budŹetowy dochodÓW. PowyŻszy deficyt Gmina p|anuje sfinansowac
przychodami pochodzącymi z poŻyczki oraz Wolnych środków' Wskazane Źródła sfinansowania
deficytu zgodne sąz art' 217 ustawy finansach pub|icznych'

Na podstawie powyŻSzych ustaleń skład orzekający Uznał , Że przedłozony do zaopiniowania
projekt' moŹe stanowic podstawę do uchwalenia budżetu na rok 20'l6.
Biorąc powyższe pod uwagę skład orzeka.Jący postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodniczaca
Regionalnej Izby


