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Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowj w^tbdzi

LJK2AD GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 1 1 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie budzetu Gminy Strzelce Wielkle na 2013

Sktad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w sktadzie:

1. Grazyna Kos - przewodniczqca

2. Barbara Polowczyk - cztonek

3. Pawet Dobrzyhski - cztonek

dziataj^c na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku,

Dz. U. Nr 55, poz. 577 z pozn. zmianami),

uchwala, co nast^puje:

opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu projekt budzetu

Gminy Strzelce Wielkie na 2013 rok.

U z a s a d n i e n i e

Sktad Orzekaj^cy rozpatrzy^ przedlozony przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie

projekt budzetu wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawke do projektu budzetu

z dnia 18 grudnia 2012 roku. Badaj^c powyzsze dokumenty Sklad Orzekaj^cy

dokonaf ich oceny i ustalit, ze projekt budzetu zostat opracowany w sposob zgodny

z postanowieniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn.zm.) oraz przepisami prawa materialnego

normuj^cego poszczegolne dziedziny dziatalnosci jednostki samorz^du

terytorialnego.

Sktad Orzekaj^cy zwraca jednak uwage, ze realizacja budzetu 2013 roku

bedzie miata istotny wptyw na ksztattowanie si^ wskaznika wynikaj^cego z art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ktory bedzie miat

zastosowanie od 2014 roku. Analiza wieloletniej prognozy finansowej wykazata
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bowiem, ze relacja sptat rat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami

do prognozowanych dochodow budzetu w 2014 roku przekracza wskaznik

maksymalny, wynikaj^cy z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przypomina si§,

ze zgodnie z norma^ zawarta_ w przytoczonym wyzej art. 243 ww. ustawy, wysokosc

wskaznika stanowi^cego gorna^ dopuszczaln^ granice obci^zenia dochodow budzetu

jednostki samorzqdu terytorialnego sptatami wczesniej zacia_gnietych kredytow

i pozyczek, wykupem papierow wartosciowych oraz potencjalnymi sptatami kwot

z tytutu udzielonych poreczeh i gwarancji nie moze bye wyzsza od sredniej

arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biez^cych

powiekszonych o dochody ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki

bieza.ce do dochodow ogotem budzetu. Sktad Orzekaj^cy wskazuje zatem na

konieczno£c dokonania stosownej analizy budzetu 2013 roku, w celu zachowania

wymogow art. 243 ww. ustawy o finansach publicznych, w latach nastepnych.

Ponadto Skfad Orzekaja.cy zwraca uwag§, iz brak jest korelacji pomiedzy

za^cznikiem nr 2 o projekcie planu wydatkow budzetu gminy na 2013 rok

a zat^cznikiem nr 4 Plan zadah inwestycyjnych na 2013 rok w zakresie kwoty

wydatkow uj^tych w dziale 801 - Oswiata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoty

podstawowe, w kwocie 121.000,00 zl, dotycz^cych zadania ,,Utworzenie szkolnego

placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich". W zat^czniku nr 2

uj§to ww. wydatek jako wydatek maj^tkowy poniesiony na realizacje programu

finansowanego z udziatem srodkow unii europejskiej. Natomiast w zatqczniku nr 4

wydatek ten ujeto w dziale 801 rozdziat 80101 §6050 - a wiec jako wydatek nie

objety umow^ z dysponentami srodkow unijnych, finansowany wyta^znie ze srodkow

wfasnych jednostki.

Opinie Skladu Orzekaj^cego o projekcie budzetu sformulowan^ w niniejszej

uchwale, organ wykonawczy jest obowia_zany przedstawic, przed uchwaleniem

budzetu Radzie, stosownie do postanowieh zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysfuguje odwotenie

do pelnego sktadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wtodzi.
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