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Skladu Orzekaj4cego
Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie : opinii o przedlohonym przez W6jta Gminy w Magnuszewie projekcie uchwaty
budZetowej na20Il rok oraz o mo2liwoSci sfinansowania defic1'tu .

Na podstawie art 13, pkt 3, pkt 10, ar1.l9, ust.2 ustawy z dniaT puldziemika 1992 r o regionalnych
izbach obrachunkowych ltj; Dz.U.nr 55 z 2001 r, po2.577, z p62n.zm. I oraz art.238 i art.246
ustawy o finansach publicznych z dnia27 sierpnia2009 r lDz.Il. nr 157, poz. 1240 z pohn.zm.l

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespril w Radomiu;
Przewodnicz1ca: JolantaOkleja
Czlonkowie : Janina Filipowicz

Witold Kaczkowski

$ 1 .
Opiniuje pozytyvmie:

1) przed\ohony przez w6jta Gminy projekt uchwaly budzetowej na20l1 rok ;
2) mo2hwoS6 sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwaty budzetowej

2011 rok,

Uzasadnienie stanowi integraln4 czpS6 uchwaly.
$ 2 .

1 .

)

3.

$ 3 .
Niniejsz4 opinig stosownie do postanowieri 238 ust.3 ustawy
przedstawi 6 Radzie przed uchwaleniem budZetu.
Uchwala podlega ogloszeniu przez Gminq w- tenlinie i trybie
ustawy o finansach publicznych.
Od uchwaty sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
za poSrednictwem ZespoLu w Radomiu , w terminie 14 dni
uchwaly.

o finansach publicznych naleiry

okreSlonym w nt.246 ust.l i 2

Obrachunkowej w Warszawie,
od daty otr4rmania niniejszej

Uzasadnienie:

1) Projekt uchwaly budzetowej na rok 20ll przygotowany przez W6jta Gminy i przedlo2ony
zZarzqdzeniem Nr 2912010 z dnia 12 listopada 2010 r. wplyn4l do Regionalnej Izby
Obrachunkowej wWarszawie - Zespolu wRadomiu, w terminie okreSlonym wart. 238 ust.l
ustawy o finansach publicznych. Do projektu uchwaly budzetowej zalqczono uzasadnienie
zawierqqce podstawowe zaloheniaprzyjEte do opracowaniabudaetu na rok 201I.
Sklad Orzekaiqcy dokonal analizy przedlohonego projektu uchwaly budzetowej oceniaj4c
kompletnoS(, przedlohonej dokumentacji oraz jej zgodnoSd z obowiqzuj4cymi przepisami
ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansach publicznych I Dz.IJ. rrr I57 , poz.l240 zpoLn.zml
w szcze g6lno Sci dzialu Y, r o zdzialu I or az art.23 5 -231 r ozdzialu 3 ustawy.
Oceniono ujEcie w planie dochod6w i wydatk6w obowiqzko!\ych zadafiwlasnych na podstawie
ustawy zdnia 13 listopada2}}3r. o dochodach jednostek samorz4duterytorialnego (tj.Dz.IJ.z
2010r. nr 80, poz. 526 zp62n. zm.) oraz ustaw kompetencyjnych.
W zakresie szczeg6lowoSci projektu i mateial6w towarzysz4cych projektowi uwzglEdniono
takZe uchwalq proceduraln4 , podjgt4 przez RadE na podstawie art.234 ustawy o finansach
publicznych.

Projekt uchwaly budzetowej opracowany zostaL zgodnie z wy2ej wymienionymi
przepisami , zawiera niezbgdne elementy okreslone w art.2l2 ustawy o finansach publicznych .
UszczegSlowienia wymagaj4upowaznienia dla W6jta zawarte w $6 ust.l uchwaly budzetowej.



Plan dochod6w i wydatk6w budzetu zostal opracowany w formie tabel do uchwaty, w pelnej
szczeg6lowoSci klasyfikacji budZetowej , zgodnie z obowiqztj4c4 uchwalq-* sprawie trybu
prac nad projektem uchwaly budzetowej .
W projekcie budzetu na rok 2011 prognozuje siE dochody w wysokoSci 18.279.488 zL z
wyodrpbnieniem dochod6w bielqcych w wysokoSci 11.269.488 zl. i maj4tkowych w kwocie
1.010.000 zL.Wyd,atki zaplanowano w wysokoSci 21.046.257 zN. ztego wydatki biez4ce w
kwocie 15.814.127 zL. imajqtkowe w kwocie 5.232.130 zl .

Zachowane zostaly wymogi okreSlone w art.242 ustawy o finansach publicznych , gdy|
planowane wydatki bielqce sqnilsze niz planowane dochody bie?qce.

Budzet po stronie dochod6w obejmuje podstawowe 2r6dNa dochod6w wlasnych, w tym
kwotq subwencji og6lnej oraz dochody z t7ttilu udziallw w podatku dochodowym zgodnie
z wielkoSciami okreSlonymi w piSmie Ministerstwa Finans6w. W projekcie uchwaly budzetowej
w zakresie wydatk6w ujqto zadaniaprzewidziane ustawowo jako obowi4zkowe.
W budZecie utworzono rezetry og6ln4 i celow4 , kt6re mieszczqsip w granicach okreslonych
w art.222 ust.l i 3 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano rezerwecelow4na rcalizacjE
zadan wlasnych z zakresu zaruqdzania kryzysowego w wysokoSci zgodnej z xt.26 ust.4 ustawy
z dnia 26 kwietnia2}}7r. o zarzqdzarriu kryzysowym (Dz.U 22007r. Nr 89, poz.590 z
poLn.zm.).

W zalqczniku do uchwaty budZetowej zamieszczono zestawienie dotacjiudzielanychz
budzetu dla jednostek nie nalelqcychi nalelqcych sektora finans6w publicznych w tym
samorz4dowej inst;rtucji Oddzielnie sporz4dzono tabelg wydatk6w inwestycyjnych na rok
201I. Dodatkowe elementy uchwaty budzetowej ( jak Tabela nr 3) powinna okreSlii Rada
( np.w uchwale proceduralnej) na podstawie art.2l2 ust.1 pkt.10 ufp. W projekcie budzetu
zaplanowano budowg sieci wodoci4gowej ikanalizacyjnej zprzylqczami. Przypomina sig , ze
zgodnie z art.lS ust.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i zbiorowym odprowadzeniu
Sciek6w realizacjg budowy przylqczy do sieci oraz studni wodomierzowej (...) zapewnia na
wlasny koszt osoba ubiegaj4ca sig o przylapzenie nieruchomoSci do sieci, a przepis art. 5
ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach nal<Ladana wlaScicieli nieruchomoSci
ob owi 4zek pr zylqczenia ni eruchomo S ci do sieci kanalizacyjnej .

2) Analizuj4c kwotE planowanego w budzecie deficytu Sktad Orzekajqcy stwierdza, iz Gmina
ma moZliwoSd sfinansowania zaplanowanego w budZecie deficytu. Deficy't w wysokoSci
2.766.76921. ma zostad pokry.ty przychodami pochodz4cymi zkredyt6w w kwocie 700.000 zN. ,
po?yczek w kwocie 1.000.000 zl. oraz nadwyZki budzetowej zlatubieglych w kwocie 698.000 zN. i
wolnych Srodk6w w kwocie 368.769 zl. .Przedstawiony deficyt stanowi 15,loh planowanych na
rok budzetowy dochod6w. Wskazane w uchwale budzetowej 2r6dNa sfinansowania deficytu zgodne
sqzart.2lT ustav,ry z dnia27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych . Gmina moae zgodnie z
obowi4zuj4cymiprzepisami planowai zobowiqzaniaw przedstawionej w projekcie uchwaty
bud2etowej wysokoSci.

Na podstawie powyzszych ustalerl Sklad Orzekajqcy ttznaN, 2e przedNoaony do zaopiniowania
projekt, po uwzglgdnieniu wskazaf zawartych w opinii mohe stanowi6 podstawE do uchwalenia
budZetu na rok 2011 .W zwiqzku z rozporzqdzeniem MF z 2 marca w sprawie szczeg6Nowej
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w (...) ( Dz.U.Nr 38,po2.207 ),
nalery dokonad analizy zastosowanej klasyfikacji budzetowej pod k4tem zgodnoSci z
wprowadzonymiwym.rozporzqdzeniemzmianami.

Przewodnicz4ca Sk u Orzekaj4cego
Regionalnej Izby brachunkowej


