Uchwała nr so-0952/34/I4lPl'/201l
składu orŻekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia7 grnd a 2011r.

w sprawie wymżenia opinii o projekcie uchwały budż€towej
Miasta wągrowca na2072 rok'

s(lad or1ekający Re8ionalnej lzby obrachunkorłej w Pozna1io

;yglznaczony '

Ząządaniem

Prezesa Regionalnej Izby Obnchunkowej w Poznaniu nr 1l/2009 z dnih 6 lipcs 2obq riJ4 osoback

Przewodnicąca
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działąiąc na podstawie ań. 19 ust' 2 i ań. I] pkt ] ustawy Ż dnia 7 plż'dziemika lqq) l. o rógiona]nychl
izbach obrachunkowych (Dz.lJ. z 200l r- nr 55. poz' 5'l7 ze Ż]n.) <i1t7ę{łozoaym przóz Burmisrza
Miasta wągrowca projekcie uchwały budż€tow ej na 2012 r. &yrdż^ opinię połt}.wtrą.

UZASADNIENIE
Projekt budżęfu na 2012 r- został przedłożony przezB:utj.rnisttz^ (z^rządzęnię nr 1321201l z dnja

10 listopada 201 1 r.) celem zaopiniowania.

Skład orzękający dokonał analizy i oceny przedłożonych materiałów składających się na projekt budżotu
Gminy (tj' plojekt uchwały budŹetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi wymienio_
nymi w uchwale nr XLI1v302l2010 z dniazg czerwca 20l0 r. w sprawie okeślenia Ębu prac nad projektęm uchwały budżetowej) pod względem męr}łorycznym, rachunkowo _ formaln}.rn i plawn}Tn i usta_
liŁ co następuje|

1.

Plojektowana kwota dochodów budżetu na rok 2012 ustalona została w wysokości 56'119'656zł,ł.
101,0l % planowanych dochodów na 201 1 rck.
zaplanowane dochody sklasyfikowane Żostały zę szczegółowościądo działów, rozdziałów i paragrafów (wg treścizałącznika nr 1 do projektu uchwaĘ budżętowej), co odpowiada zapisom zawań}.rn
w uchwale w sprawie trybu prac nad prcjektem uchwały budżetowej. spęłnia to wymóg określony
przepisami ań.212 ust. l pkt 1w związku z alt' 39 ust. 1pkt 1 i ań.235 ust 1 i usi' 4 ustawy z alnia
27 sieĘnia 2009 r' o finansach publicznych (dalej ufp.) (Dz.U. nr 157, poz. 1'240 ze zm')'

2.

W dochodach budżetu zaplanowano dotacje na realiŻację zadai z z2'besu administracji rządowej i
innych zadń zleconych ustawami, ł. na zadania bieżące zlecon€ oraz pokaŻan€ zostały dochody bu_
dżefu państwa. Są one zgodne z danymi dysponentów tych środków.

3'
4.

Kwota udziału Gminy w podatku od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej, w skład
której wchodzi częśćoświatowa, wyrównawcm i lównoważąca na 2012 I. są zgodne z wielkościami
uykazanymi w piśmieMinisterstwa Finansów nr ST3/4820l't7l20ll z dnia1 paździemika201l r.

W dochodach planowane są dochody rnajątkowe Gminy tj. wpłyły z Btufu przekształcenia pmwa
użłłkowaniawięczystego przysługującęgo osobom fizyczrrym w prawo własności'wpłaty z t}łufu
odpłatnego nabycia prawa własnościomz prawa uż}tkowania wieczystego nieruchomości'
spełnia to łymóg art' 235 ust.3 ufp. w związku z art' 4 ust. 1pkt4 ustarłf, z dnia 13 listopada 2oo3
r' o dochodachjednostek samorządu terJłorialnego (Dz. U. z 2o10r' nr 80,poz.526 ze zm.).

5.

6'

PoŻostał€ dochody własne, w tym Ż Ęłufu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie
2011 I. z uwzględnieniem \łzrosfu o wskaŹnik inflacji oraz uchwalonych prŻez Radę stawek, co zostało wykazane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej i w ocenie składu orzekającego da_
je podstawę do planowania w ustalonych w plojekcie wielkościach.
Planowane u.ydatki budżetu ustalone zostały w kwocie 53.886'156 zł, co stanowi 93,?ó oZ planu na
2011 r' są one niższe od planowanych dochodów o kwotę 2'233'500 zł - zaproponowana została
nadwyżka na rok budżetowy' Jako przychody zaplanowano pożyczki i ked}ty w łącŻnej kwocie
q14.000 zl.
Jako lozchody budżetu zaplanowano:
spłatę lat połczek i ked}tów w kwbcie 647'500 zł,

-
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7.
8

'

wykup innych papierów wańościowych w kwocie 2.500.000 zł'

Proponowane w projekcie budzetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
- zatem spełniony zostanie wymóg wynikający zpźepisu aft.242 Bfp.

wydatki budżefu Żaprojekowane zostały w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragmfów (wg
treści załącmika nr 2 do projel:tu uchwaĘ budżetowęj), co odpowiada zapisom zawartym w uchwale
o trybie prac nad projekem uchwały budżetowej. spęłnia to \,łymóg określony przepisami art.21'2
ust.

1pkt2iań.236ufu.

9.

określone zostały wydatki z dotacji na .ealizację zadań z zakśesn administracji rządowej i innych
zadań Żleconych ustawami Gminie w kwotach zgodnych z kwotami dotacji planowanymi przez dys_
ponentów tych środków. spełnia to łymóg okeślony pŹepisami art.237 ust. 2 ufp.

10.

okeślonezostały kwoty dotacji przekazFvanych z budżetu cminy dla podmiotów z śel1orafinansów publicznychjak i spoza sekora finansów publicmych z zachowaniem wymogów wynikających z
ań. 215 ub.

11. wyodrębnione zostały dochody z tJ4ułu:
1) wpb'wów z opłat za korzystanię z zęzwoleń na sprzedaż napojów alkoholo\łych, które zgodnie z
przepisami art. |82 w zwięku z ań' 4|i aJt' t 1| ustawy z dnia26 pździemika 1982 r. o wychowa_
niu w trzeźwościi prŻeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. v- z 2007 nr 70, Poz.473 ze zm') ofaz
art' 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z2005 nr 779' poz'
1485 ze zm.) przemlczone zostały na realizację zadań okeślonych w gminnym progmmie prcf1laktyki i rozwiąą/wania prob|emów alkoholowych oraz narkomalii;
2) wpł}rłów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrcny środowiska), które na podstawie ań. 403 ust' 2 ustawy zostały ptzezn^czone na zadania z zakesu

ochrony środowiska.

12. P|anowana kwota rczerwy ogólnej jęst wyższa niż 0,1% i nie przekacza l % planowanych wyda&ów
budżetu, co spełnia wymóg art' 222 nst. 1 ufp. Zaplanowane są rezerwy celowe' w Ęłn rczerwa na rc_
alizację zadań własnych Gminy z zakłesu zarządzania kĄ/zysowego (art. 26 ust' 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o z^fądzan|u kryzysowym Dz.U. nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 0,51 %
wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycine' wydatki na w}nagrodzenia i pochodne
oraz wyda&i na obsfugę dfugu. wartośćrezerw celo\łych łącznie nie przekraaza 5 yo plŃ\o'rranych
wydatków budż€tu, co spełnia wymóg art. 222 ust. 3 ufu.

13' Skład orzekający ustalił, że w planowanych wydatkach budż€fu właściwiezaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych, w tym w zakrcsie oświaty, opieki społęcznej i Żdrowia, utrzymania i oświęt|ęnia ulic, placów i dróg na tefenie Miasą oczyszczania miasta i utrzymania w nim
zieleni, z zakesu bezpieczeństwa i ochrony środowiska, kultury i sżuki, wpłat na rŻecz izby lolni'
częj'
14' zakes upoważnień zawartych w projekcie uchwały budżętowej w ocenie składu orzekającego spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i usta\ły o samolądzie gminnym'

wskazując na po\łyższe Skład orzekający postanowił, jak w sentencji.

od

uchwaĘ Składu orzekającego sfuży odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu or4ekaj ącego

Hórno Kurjon

