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Uchwała Nr IV I 347 I 2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu (łlniny Mokrsko na 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust.2 ustawy z drtia 7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 z późniejszymi zmianami),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Barbara Polowczyk - przewodnicząca

2. Grażyna Kos - członek

3. Paweł Dobrzyński ~ członek

uchwala, co następuje:

opiniuje się pozytywnie projekt budżetu Gminy l\/Iokrsko na 2016 rok, ż uwagą zawartą

w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu G1niny

Mokrsko na 2016 rok. Na podstawie powyższego projektu ustalono, co nastepuje:

Dochody ogółem budżetu kształtują się na poziomie 15.884.623.00 zł. z tego na dochody

bieżąco przypada 15.617.258,00 zł, a na majątkowe 26'7.3ó5,00 zł. Wydatki ogółem

zaplanowano w wysokości 16.710.562,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 15.090.517,00 zł,

a majątkowe 1.620.045,00 zł. Z powyższych danych wynika, że wystepuje nadwyżka dochodów

bieżących nad Wydatkalni bieżącymi, co zapewnia zgodność z wymogami art. 242 ustawy

o finansach publicznych (tekstjcdnolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z póżniejszyrni zmianami).

Rozchody budżetu związane ze spłatą zaciągltiętyclt wcześniej l<1'edytóy'~.-' i pożyczek

zaplanowano w kwocie 66ó.762,S5 zł. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek,

z przeznaczeniem na stinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej

zobowiązań zaplanowano w wysokości 1.492.701,85 zł.

W ocenie Składu Orzekającego, po dokonaniu analizy przedłozonych materiałów,

stwierdza się, że zakres projektu budżetu oraz jego szczegółowość są zgodne z wylnoganti

ustawy z dnia 2? sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
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Skład Orzekający zwraca uwagę na brak korelacji kwoty wydatków (tabela nr 2) i dotacji

(Íř-ibülřł 111' 1).- Związancj z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale
852 Pomoc społeczna, rozdz. 35212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alirnentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

Spüłüßíčllfřłgü. KWOTE1 düfřłüji, zaplanowanej w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wynosi 2.052.924,00 zł, natomiast kwota

wydatków na zadanie t`inansowane zztej deztacji kształtuje się w wysokości 2.052.-424,00 zł. Skład

Orzekający wskazuje. że zgodnie z art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych,

dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu

adininistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami. Wobec tego kwota wydatków związanych z tinansowaiticni zadania zakresu

adrninistracji rządowej winna odpowiadać kwocie dotacji przeznaczonej na realizacje tego

zadania.

Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu sformułowaną w niniejszej ucltwale,

stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o l`1nansach publicznych. Wójt (iinirfy jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniern budżetu,

Radzie Gminy.

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
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