UCHWALA Nr 149/g220/Pfl/10
~kladu orzekajllcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
\~
z dnia 21 grudnia 2010r.
w spra\"ie opinii 0 projekcie uchwaly budietowej gminy Damnica na 2011 rok
oraz moiliwosci sfinansowania deficytu budietu.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwi/tzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2001r. Nr
55, poz. 577 z paz. zm.) oraz art. 246 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0
finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.)
sklad orzekaj/tcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
1. Luiza Budner - Iwanicka
2. Alina Kowalewska - Wolowska
3. Zygmunt Bach

przewodnicz/tcy
czlonek
czlonek

pozytywnie opiniuje projekt uchwaly budietowej gminy Damnica na 2011 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 20 lOr. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku
wplynl(lo zarl:/tdzenie nr 101/2010 W6jta Gminy Oamnica z dnia 12 listopada
20 lOr. w sprawie przY-il(cia projektu uchwaly budZetowej na 2011 rok.
Badaj/tc projekt uchwaly budZetowej gminy Oamnica na 2011 rok sklad
orzekaj/tcy stwierdzil, ze zostal on opracowany zgodnie z wymogami okreslonymi
wart. 212, 213, 214, 222 ust. 1,235,236 i art. 242 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych oraz wlasnymi uregulowaniami w tej sprawie
okreslonymi w uchwale nr LIII/3651J0 Rady Gminy Oamnica z dnia 29 wrzesnia
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budZetowej Gminy Oamnica,
szczeg61owosci projektu budZetu oraz rodzaj6w material6w informacyjnych
towarzysz/tcych projektowi budZetu.
Przedlozony projekt okresla budZet wynosz/tcy po stronie dochod6w
18.437.434 zl, w tym dochody biez/tce w kwocie 18.295.934 zl. Wydatki
zaplanowano kwocie 21.006.751 zl, w tym wydatki biez/tce w kwocie 17.080.528
zl, wobec czego planowany deficyt wynosi 2.569.317 zl. Oeficyt postanowiono
pokrye przychodami pochodz/tcymi z zaciqgnil(tych kredyt6w i pozyczek. Projekt
budZetu zaklada przychody w wysokosci 4.403.604 zl, kt6re przeznacza sil( na
splatl( wczesniej zaciqgnil(tych zobowi/tzan z tyturu kredyt6w i pozyczek w kwocie
1.834.287 zl. Ze wzgll(du na to, ze zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy 0 finansach
publicznych deficyt budZetu jednostki samorz/tdu terytorialnego moze bye pokryty,
mil(dzy innymi, przychodami pochodz/tcymi z zaciqgni«tych kredyt6w i pozyczek,
sklad orzekaj/tcy stwierdzil, ze planowany spos6b pokrycia deficytu jest zgodny z
prawem.
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Projekt budZetu pod wzgl~dem merytorycznym obejmuje moiliwe do
uzyskania dochody wlasne gminy z podzialem na dochody bieill.ce i majll.tkowe
oraz wydatki na realizacjt( obligatoryjnych zadail wlasnych, jak tei zadaIi
zleconych. Zostal r6wniei spelniony wym6g wynikajll.cy z art. 242 ustawy 0
finansach publicznych, kt6ry obliguje do zaplanowania w budZecie wydatk6w
bieill.cych na poziomie nie wyiszyru nii planowane dochody biezll.ce powi«kszone
o nadwyzk« budZetowll. z lat ubieglych i wolne srodki.
Sklad orzekajll.cy zwraca jedynie uwag« na wyst«pujll.cy w zalll.czniku nr 2 0
wydatkach budZetu w dziale 853 rozdzial 85395 § 311 - Swiadczenia spoleczne z
czwartll. cyfrll. 9, podczas gdy, jak wynika z planu dochodow budzetu, powyisze
wydatki nie bt(dll. wsp6lfinansowane ze srodk6w budZetu Unii Europejskiej.
W objasnieniach do budZetu podano ir6dla dochod6w mozliwe do
uzyskania oraz przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2011r.
Biorll.c pod uwag« calosc material6w przedlozonych do zaopiniowania sklad
orzekajll.cy stwierdzil, ze projekt uchwaly budzetowej zostal opracowany zgodnie z
z obowill.zujll.cymi w tym zakresie wymogami zawartymi w w/w ustawie 0
finansach publicznych, a materialy jemu towarzyszll.ce pozwalajll. ocenic
zamierzenia W6jta w zakresie realizacji zadan gminy.
Od niniejszej uchwaly sruzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w GdaIisku w ci~ 14 dni od dniajej dor«czenia.
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