
UcHWAŁA Nr  369/c l2010
Składu o rzeka jącego

Reg i ona l n e j  ! z b y  Ob r a chunkowe i

. o#"nl;fio',iJ;&r,
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gmlny Leoncin projekcie uchwały
budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie ań. 13 pkt 3, ań. 19 ust. 2i art.20 ustawy z dnia 7 paŻdziernika 1992 r. o regiona|nych
izbach obrachunkowych (t'j' Dz. U. z 2OO1r. Nr 55, poz' 577 z pÓin. zm.) oraz ań. 23B i 246 ust' 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zpóżn' zm.)
Sktad orzekający Regiona|nej |zby obrachunkowejw Warszawie ZespÓł w Ciechanowie:

Przewodniczący: mgr Jan RUDoWsK!
członkowle: mgr Renata soKoLNlcKA

mgr Ireneusz KoŁAKoWsK|

uchwala, co następuje:

s1
Wydaje się pozytytvną opinię z uwagą przedstawioną W uzasadnieniu o przedłożonym przez WÓjta
Gminy Leoncin projekcie uchwały budzetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.

s2
Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

s3
od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regiona|nej |zby obrachunkowej
w Warszawie w ciągu 14 dni od jej doręczenia'

U z a s adn i e n i e

Skład orzekający Regionalnej |zby obrachunkowej w Warszawie przyją następujące kryteria
stanowiące podstawę wyda n ia pozytywnych opi n i i :

1) kompIetnośc przedłozonej dokumentacji oraz zachowanie formaIno-prawnych wymogÓw
dotyczących przedstawien ia projektu uchwaty budżetowej,

2) poprawność w zakresie p|anowania dochodow i wydatków, z obowiązkowym wyodrębnieniem i
wyszczegÓ|nieniem wskazanym w ustawie o finansach pub|icznych oraz uchwały organu
stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej,

3) ujmowanie po stronie dochodÓw iwydatkÓw obowiązkowychzadań wtasnych,
4) ujmowanie po stronie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań z|econych ustawami,
5) prawidłowośó okreś|enia dochodow i wydatkÓw związanych z rea|izaĄązadań rea|izowanych na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
6) prawidłowośÓ okreś|enia dochodÓw i wydatków związanych z rea|izacjązadań rea|izowanych w

drodze umów lub porozumień między jednostkami samoządu terytoriaInego,
7) zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budzetu biezącego |ub prawidłowości

sfinansowania ujemnego budzetu biezącego,
B) prawidłowość wskazania przychodów i rozchodow rÓwnowazących wynik finansowy,
9) zachowanie ustawowych zasad w zakresie moż|iwości sfinansowania deficytu,
1 0) prawidtowośÓ przezn aczenia nadwyzki budzetu,



11) zachowanie zgodności wańości pzyjętych w projekcie uchwały budzetowej z wańościami
wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budzetu i
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

12) prawidłowość usta|ania rezen,v ogo|nej i celowych,
13) prawidłowość udzie|ania dotacji z budżetu,
14) prawidłowość p|anÓw przychodów i kosztów samorządowych zakładow budzetowych,
15) prawidłowośÓ p|anów dochodów rachunku dochodÓw jednostek oświatowych oraz wydatków nimi

finansowanych,
16) zachowanie zupełności i spójności budzetu,
17) prawidłowość okreś|ania |imitów d|a zobowiązań i zakresu upoważnień zawartych w uchwale

budżetowej,
,|8) zachowanie zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową't 9) prawidłowość rachu n kowa p rojektu uchwały budzetowej.

Skład orzekający stwierdza, iż powyższe kryteria zostaĘ zachowane i wydaje opinie jak w
sentencji.

Projekt uchwały został opracowany zgodnie z Wymogami uchwaty Rady Gminy Leoncin NrL|||/33/,10 z
dnia 6 paidziernika2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej.

Zap|anowano dochody w wysokości 16'174.21B zł z tego:
- biezące w kwocie 12.191.618 zł
. majątkowe w kwocie 3.982.600 zł,

oraz wydatki w wysokości 16'174'218 zł ztego:
- biezące w kwocie 12.191'618 zł

majątkowe w kwocie 3.982.600 zł'

Zachowane zostały wymogi okreŚ|one w art' 242 ustawy o finansach pub|icznych , gdyŻ p|anowane
wydatki biezące nie sąwyzsze niŻ p|anowane dochody biezące.

W projekcie uchwały budzetowej zap|anowane zostały przychody w wysokości 440'4B7 zł pochodzące
z wolnych środków w wysokości 440.4B7 zł, i rozchody w wysokości 440'4B7 zł (spłata wczeŚniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŻyczek i kredytów).

Zachowana została Wymagana art. 229 u.f.p' korelacja wańości wykazanych w projekcie
uchwały budżetowej na 2011 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budzetu i związanych w
nim kwot przychodów i rozchodow oraz długu.

Skład orzekĄący zwraca uwagę na brak zap|anowania rezenłvy ce|owej na rea|izację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego na rea|izację obowiązku o której mowa w ań. 26 ust' 4 ustawy z
dnia 26.04.2007 r' o zarządzaniu kryzysowym (Dz'U Nr 89, poz'590 z pÓiń. zm').Zgodnie z tym
przepisem rezerwę tę powinno się p|anowaÓ w wysokości stanowiącej co najmniej 0,5 % wydatkow
ogółem pomniejszonych o kwotę wydatków majątkowych, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
pfeznaczone na obsługę dtugu.

Wójt Gminy jest zobowiązany zgodnie z ań' 23B ust. 3 ustawy o finansach pub|icznych przedstawić
Radzie Gminy Leoncin opinię, o ktÓrej mowa w $ 1 niniejszej uchwały przed uchwa|eniem budzetu.

Pzewodniczący
Składu Ozekającego
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