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Skladu Orzekajqcego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

wsprawje: opinii o przedlo2onym projekcie uchwaly budtetowej Gminy Zaleszany na rok
2077.

DziaiajEc na podstawie art. 13 pkt 3 ¡ art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577, z póin. zmianaml)
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. Miroslaw Paczocha - przewodniczqcy

2. Halina Bqska - czlonek

3. Stanislaw B¡esiadeck¡ - cztonek

po rozpatrzeniu projektu uchwaty bud2etowej Gminy Zaleszany na 2011 r.

postondw¡d:

przedlozony projekt zaopiniowaó pozytywnie.



Uzosadn¡enie:

Wójt Gm¡ny Zaleszany zarzqdzen¡em nr 109/2010 z dnia 15 l istopada 2070 t. w sprow¡e
przedlozen¡a projektu uchwaly bud|etowej gm¡ny Zoleszany. no 2077 tok orcz prcjektu
uchwo¡y w spraw¡e uchwalenia w¡eloletn¡ej prognozy finonsowej Gminy Zdleszany no Iqtq
2010 2020 postanowil przedloiyó projekt uchwaly bud2etowej na rok 2011 wraz z uzasad-
nieniem i materialami ¡nformacyjnymi Radzie cminy Zaleszany i Reg¡onalnej lzbie Obrachun-
kowej. ZarzEdzen¡e wraz z projektem uchwaly bud2etowej, uzasadnieniem, materialami in-
formacyjnymi oraz projektem uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletn¡ej prognozy f¡nanso-
wej wplynqlo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 15 l istopada 2010 r.

Projekt uchwaly budietowej odpowiada postanowieniom Rady Gm¡ny Zaleszany, zawartym
w uchwale nr XXXIX/434/2010 z dn¡a 21 wrzeínla 2010 r. w sprawíe trybu proc nod projek-
tem uchwoly budzetowej Gminy Zaleszony. Uzasadnien¡e zalqczone do projektu uchwaly bu-
d¿etowej oraz materialy informacyjne towarzyszqce projektow¡ speln¡ajE wymog¡ okrealone
Przez wskazanq uchwalq.

Dochody bud2etu gminy zaplanowano na kwote 21.606.845 zl, w tym dochody bie2Ece na
kwotq 20.524.298 zl. Wydatk¡ bud2etu ustalono w wysokoríci 23.340.533 zl wtym wydatki
bie2Ace w wysoko(ci 79.799.218 zf. Warunek, o którym mowa w przepisie art.242 ust. 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z póin. zm.), w myél
którego organ stanowiqcy jednostki samorzadu terytorialnego n¡e more uchwali¿ budietu, w
którym planowane wydatki bie2Ece sa wy¿sze ni2 planowane dochody bie2qce powiqkszone
o nadwytke bud2etowq z lat ubieglych ¡wolne írodki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6,
jest spelniony.

Przyjqta w przedstawionym projekcie szczegótowosó planu dochodów i planu wydatków bu
d2etu odpow¡ada wymogom okreSlonym odpowiednio w przepisach art. 235 iart. 236 usta-
wy o finansach publicznych oraz ustalonym we wskazanej wyiej úchwale Rady Gminy Zale-
szany  z  dn ia  21  wrze6n ia  2010 r .

Deficyt bud2etu ustalono w kwocie 1.733.688 zl. Zaplanowano tak:e rozchody z tytulu splaty
kredytów ipo2yczek w kwocie 2.012.200 zf. Jako iródlo sfinansowania deficwu budzetu
wskazano przychód z tytutu kredytów ¡ po2yczek w kwocie 1.733.688 zt. Jako iródlo sfinan-
sowania splat kredytów i po2yczek wskazano kredyt w kwocie 2.012.200 zl.

Prawidlowo ustalono l¡mity zobowiqzarl z tytulu kredytów ¡ po2yczek na f¡nansowan¡e pla-
nowanego deficytu budietu i na splate wcze<niej zaciagn¡etych zobowiqzañ, w kwotach od-
pow¡adajacych w¡elkoiciom odpowiednio plañowanego deficytu iplanowanych rozchodów
na sptatq rat kredytów i poiyczek. Ustalono tak2e limit zobowiqzañ z tytulu kredytów i po2y-
czek na pokrycie wystqpujqcego w ciagu roku przejéciowego deficytu bud2etu gminy w kwo-
cie 300.000 zi.

Prognozq dochodów opracowano przy uwzglqdnieniu /ródel dochodów gminy okreélonych w
ustawie z dnia 13 l istopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (j.t.:
Dz. U. z 2070 r. Nr 80, poz. 526, z póin. zm.), w¡elkoéci dochodów z tltulu dotacji celowych
na realizacjq zadañ z zakresu administracji rzadowej, subwencji ogólnej oraz zatozeó iwskai-
ników makroekonom¡cznych przyjetych do opracowania projektu bud2etu pañstwa na 2011
rok.



Wydatki przeznaczono na realizacje zada¡1 wtasnych ¡zadañ zleconych. Uwzgledniono zakres
i rodzaj zada¡i gminy wynikajEcy z obowiEzujEcych ustaw oraz wskainiki i zalo2enia makro-
ekonomiczne przyjqte przy opracowywaniu projektu budzetu pa¡1stwa.

UjQcie danych dotyczEcych dochodów i wydatków jest zgodne z rczporzAdzeniem M¡n¡sira
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w spraw¡e s¿czególowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz Érodków pochodzQcych ze *ódel za3rani.znych {Dz. U. Nr 38,
ooz .201\ .

Prawidlowo ustalono rezerwy: ogólnq i celowq na real¡zacjq zadaó wlasnych z zaktesu zarzE-
dzan ia kryzysowego.

Poprawnie okreélono szczególne zasady wykonywania budietu gm¡ny w roku budZetowym
2011, wynikajEce z odrqbnych ustaw oraz dochody iwydatkif inansowan¡e z tych dochodów,
zwiazane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud2etu. Zasadne jest ujecie dochodów i
wydatków okreilonych w 5 6 i w 5 10 w od powied n¡ch podzialkach klasyf ikacji budzetowej.

W projekcie uchwaly bud2etowej okreÉlono zakresy i kwoty dotacji przedmiotowych dla Za-
kladu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach.

Wójta gminy upowazniono do dokonywan¡a zmian w planie wydatków na uposazenia i wy-
nagrodzenia ze stosunku pracy (z wylEczen¡em przeniesieó miqdzy dziaiami) oraz do doko
nywania zmian w planie wydatków majqtkowych (z wylqczeniem przeniesieó miqdzy dziala
m¡), zgodn¡e z przepisem art. 212 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 258 ustawy o finansach publicz
nych. Wójt zostal równie2 upowa2niony do zaciqgania kredytów i po2yczek na sfinansowanie
przejsciowego defic),tu bud2etu, w zgodzie z treíciE art. 212 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, jak równie; do splaty zobowiEzañ z tytuiu zaciEgniqtych po
iyczek ikredytów oraz do lokowania wolnych <rodków na rachunkach bankowych w bankach
n¡ewykonujacych bankowej obstugi bud2etu gminy.

W zaiqczn¡ku nr 1do projektu uchwaly budretowej zawarto plan przychodów i kosztów sa-
morzqdowego zakladu bud2etowego, stosownie do treíci przepisu art. 214 pkt 3 ustawy o
Íinansach oubli.znvch.

W zalEczniku nr 2 do projektu uchwaly budietowej zawarto zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z bud2etu gminy, zgodnie z treiciE przepisu art. 214 pkt 1 ustawy o finan-
sach publicznych. Szczególowoí¿ zestawienia odpow¡ada wymogom okreélonym w art. 215
ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Nie wskazano jednak przeznaczenia dotacji
planowanych dla powiatu stalowowolskiego oraz dla Zakladu Pielqgnacyjno Op¡ekuñczego w
Stalowej Woli.

Ponadto w zaleczniku nr 2 nie ujeto planowanej w projekcie budietu wptaty na Fundusz
Wsparcia Policj¡ w kwoc¡e 3.000 zl, zaklasyf¡kowanej w dziale 754 rozdzial 75404 0 3000.
W my(l objaÉnieñ zawartych w zatEczniku nr 4 do rozporzqdzenia Ministra Finansow w spra-
wie szczególowej klasyf¡kacj¡ dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz (rodków
pochodzqcych ze iródel zagranicznych 5 300 zaliczony zostai do grupy,,dotacje ¡ subwencje".
Konieczne jest ujqcie planowanej wplaty jako odpowiednio okreílonej dotacji w zalqczniku
nr  2 .

Dane zawarte w projekcie uchwaly bud;etowej wskazujE, ¡i w przygotowanym bud¿ecie
uwzgledn¡ono wymagania dotyczQce strony merytorycznej bud2etu.



Z powy2szych wzglqdów Sklad OrzekajAcy Reg¡onalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszow¡e po-
stanowit wydaé opinie jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwaiy slu¿y odwolanie do Kolegiurn Regionalnej tzby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie
14 dniod dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1) wójt Gminy;
2) ala
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