
UCHWAŁA Nr Ci.382.2017
Składu Orzekającego

Re g ional nej lzby Obrach u nkowej

. H,I#;ńiJói,,.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy StuPsk Projekcie
uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficYtu

Na podstawie ań. 13 pkt 3, ań. 19 ust. 2i aft..20 ustawy z dnia 7 paŻllernika 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2016. poz.561) orazań.238i246uSt. 1i2
u.i"*y z'dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U. z2a17, Plz 2077) Skład

orzekający Regionainej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespoł ZamiejscowY w

ciechanowie:

Przewodniczący: Renata SOKOLN|CKA
Członkowie: lreneusz KOŁAKOWSK!

Ewa DZIARNOWSKA

uchwala, co następuje:
§1

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Wojta Gminy Stupsk projekcie uchwałY

budzetowej na 2018 rok.
§2

Wydaje się pozytywną opinię w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budzetowej na 2O18 rok.

§3

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

2, opinia, o ktorej mowa w § 2, podlega opublikowaniu przez Gminę Stupsk w trybie

określonym w art. 246 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§4

od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w

Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

uzasadnienie

Skład orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie przyj{ nastęPujące
kryteria stanowiące podstawę wydania pozytywnych opinii:

1) kompletnośó pzedłożonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych wymogów dotyczących
przedstawienia pĄektu uchwały budżetowej,

2} poprawność w' zókresie plańowania dolnoOów i wydatków, z obowiązkowym wYodrębnieniem i

' 
wyszczegolnieniem wskazanym w ustawie o finansach publicznych oraz uchwały organu stanowiącego w

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej,
3) ujmowanió po stronie dochodow i wydatków obowiązkowych zadań własnych,
4) ujmowanie po stronie dochodów i wydatków zaę]ań z zakresu administracji rządowej i innYch zadań

zleconych ustawami,
5) prawidiowość określenia dochodów i wydatków związanych z realizaĄą zadań realizowanYch na Podstawie

porozumień z organami administracji rządowej,
6) prawidłowośó oireślenia dochodów i wydatńów związanych z realizaĄą zadań realizowanYch w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,



7) zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budzetu bieżącego lub prawidłowości sfinansowania
ujemnego budzetu bieżącego,

8) prawidłowośc wskazania przychodów i rozchodow równoważących wynik finansowy,
9) zachowanie ustawowych zasad w zakresie możliwości sfinansowania deficytu,
1 0) prawidłowośc pzeznaczenia nadwyżki budżetu,
11) zachowanie zgodności wańości pzyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wańościami wykazanymi w

wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu,

12) prawidłowośc ustalania rezerw ogolnej i celowych,
13) prawidłowośc udzielania dotacji z budźetu,
14) prawidłowość planów pzychodów i kosztow samoządowych zakładów budżetowych,
15) prawidłowośc planów dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi

finansowanych,
16) zachowanie zupełności i spójności budżetu,
17) prawidłowość określania limitow dla zobowiązań izakresu upoważnień zawańych w uchwale budżetowej,
18) zachowanie zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
1 9) prawidłowość rachunkowa projektu uchwały budżetowej,

Skład Orzekający stwierdza, iż powyższe kryteria zostały zachowane i wydaje opinie
jak w sentencji.

Projekt uchwały został opracowany zgodnie z wymogami uchwały Rady Gminy Stupsk Nr
Xlll/56/1,1 z dnia 30 września 2Qllr. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budzetowej Gminy Stupsk.

Zaplanowano dochody w wysokości 21.710.497 zł ztego.
- biezące w kwocie 2'1 .606.3'18,60 zł
- majątkowe w kwocie 104"178,4O zł.

oraz wydatki w wysokosci 22.077.669,70 zł zł.ego:
- biezące w kwocie 19.356.682,50 zł
- majątkowe w kwocie 2,720.987,20 zł.

Zachowane zostały wymogi określone w ań, 242 ustawy o finansach publicznych, gdyz
planowane wydatki biezące nie są wyzsze niz planowane dochody biezące.

Deficyt budżetu Gminy Stupsk wynoszący 367.172,70 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 367,172,70 zł. Sfinansowanie deficytu
jest zgodne z arl.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budzetowej zaplanowane zostały rozchody w wysokości 226,00O zł
wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, na który
się przeznacza przychody w wysokości 226.000 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.
Łączne przychody budzetu wynoszą 593.172,7Q zł, a rozchody 226.000 zł,

Zachowana została wymagana art.. 229 u.f.p. korelacja wańości wykazanych w projekcie
uchwały budzetowej na 2018 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w
zakresie wyniku budzetu l związanych w nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Skład Orzekający zauważa, iż zaplanowano obligatoryjną wpłatę na rzeaz izby rolnej w
wysokości nizszej niż 2o/o planowanych wpływow z tytułu podatku rolnego (ań.35 ust. 1 pkt
1ustawyy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych).

Wojt Gminy jest zobowiązany zgodnie z ań. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
przedstawić Radzie Gminy Stupsk opinię, o ktorej mowa w § 1 niniejszej uchwały przed
uchwaleniem budzetu.

Pzewodniczący
Składu Orzekającego


