
UGHl/l/ALA Nr 81.402,801 2
Sklactu orzekajqcego Fcglonalnej lzby ObrfiehunkoweJ w We6=awle

z dnla 23 llctopada 2Q12r,

w sprawle oplnii o projekeie uehwaly budtetaw$J Gmlny ,Sledrgee na rak 2013
imalliwa*elaoh sflnansowania defloytu przedstawlone$,o w praJekele uehwaly,

Na podstawie art, 13 pkt 3, afl. 19 uEt 2 u$tawy z dnia 7 pafdziernika 1992r,
o regionelnych izbach obrachunkowyeh (Dz, U, 22012 r,, poz. 1118) w zw z ert, 238 ust, 1

i2 oraz Efi, 246 ust, 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009d, o flnanseeh publieznyeh (De, U. Nr
157, poz. 1240 z p62n, zm,) Sklad Orzekaj4cyl Regionalnej lzby Obraehunkowej
v Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedleach, w osobaeh nw, 0zlonk6w Kolegium
Rlo:

Kamil Krausbhar
Teresa Wys$ki6ska
Jolanta Tomhszek

1) przedlo2ony przez W6jta Gminy Sk6rzec projekt uchwaly budfetowej na rok 2013
opiniuje pozytywnie z uwagq, zawartqw tresci poni2$zego uzasadnienia,

2) mo2liwoSci rsfinansowania deficytu przedstawionegp w powy2szym projekcie uchwaly
opiniuje pozytywnie.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopad a 2011 r. do Regionalne j lzby Qbraehunkowej w Warszawie Zesp6{
w Siedlcach przy Zarzqdzeniu nr 28112 Wojta Gminy Skorzec z dnia 12 listopada 2012r.
wplynqt projekt uchwaly budzetowej na rok 2013.

9'zr zcnilnrarn(F nrniel,fr r lrr rrli.-**-eru spe
sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Pr
zrodel oraz pelnej klasyfikacji budzetowej
z wyodrqbnieniem dochodow biezqcych i maj
ujqto w pelnej klasyfikacji budzetowej z wymaganym wlodrqbnieniem poszczeg6lnych grup
wydatk6w.

W projekc;ie uchwaty budzetowej Gminy Skorzec |ra rok 2012zaplanowano:
1) dochody budzetowe w lqcznej kwocie '19.569.8fl3 zt, z tego. dochody biezqee

w wysoko6ci 18.888 896 zl, dochody majqt
2) wydatki budzetowe w lqcznej kwocie

w wysoko6ci 18.058.888 zl, wydatki majEtk
Roznica miqdzy dochodami a wydatka

stanowi deficyt w wysoko5ci 1.986.000 zl, ktory zqstanie sfinansowany przychodami
pochodzqcymi z kredyt6w w kwocie 686.000 zl i po2yczeft w wysoko6ci 1 .300.000 zl.

Przychody ustalono na poziomie 3.26[.000 zl, zQl rozchody okre5lono w wysokoSci
1.278.000 zt.

Wskazanzr kwota i 2rodlo pokrycia deficytu budzetowego zostala okreSlona
prawidlowo z wymogami okreSlonymi w afi.. 212 ust. 1 pkt 3 i ar1.. 217 ust. 2 cyt. ustawy
o finansach publicznych, a tym samym zachowano ustavyowe zasady w zakresie mozliwoSci
sttnansowania deflcytu. Natomiast wskazane wielkosci bdno6nie przychodow i rozchodow
prawid{owo r6wnowazq wskazany wynik finansowy.

Utworzone w budzecie rezenruy spelniajq wympgi
o finansach publicznych oraz w art. 26 ustawy z dnia 26
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z po2n. zm.), ponBdto

Przewodniczqcy:
Czlonkowie:

okre6lone w art. 222 ustawie
kwietnia 2O07r. o zarzqdzaniu
ich wielko6ci nie przekraczajq

ustawowych norm.



Uwzglqdniono zar6wno po stronie dochoddw i wydatkdw zedania z zakresu
rdmlnletraejl rzqdowoj i innyoh zleepnyeh jednoetoe samorzqdu terytorialnego odrgbnyml
ustawami, eo Jest zgodne z ar7, 237 upt. 2 ustawy o finansach publieznych

ciqganych potyczek, kredyt6w: na pokrycie
efieytu bud2etu, flnaneowanle planowsn€go
h zobowiqzah z tytulu potyozek i kredyt6w -
z arl,, 212 ustawy o finaneach publieznyoh"

Natomiast zakres zawartych vtit projekcie uchwaly budZetowej upowatniefl dla orgEnu
vykonawczego zwiqzanych z wykorlywaniem bud2etu, a takZe w przedmioeie zaclqgania
lredyt6w i po2yczek oraz emitowfinia papier6w warto6ciowych odpowiada wymogom
przepiedw art., 212 ust. 2 i afi. 258 o finansach publicznych,

Zastrzehenia budzi celowo66 ia zapis6w $10 ust, 2 w tre$ci normatywnej
uchwaly bud2etowej, ktorych de factd, nie moZna zaliczyt, do upbwa2nierl wynikajqcych z art.
258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publioznyeh, Zgodnie z art. 266 ust, 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ wykonawczy informuje
Eadq Gminy o przebiegu wykonania bud2etu za I pdlroczne odrqbnym dokumentem, kt6ry
jest wymogiem ustawowym. Zatem uznac, za nieuprawnione zamieszczanie zapisdw
dotycz4ce materiiwykonywania budzdtu, w tre6ci projektu uchwaly budZetowe.j.

Przewodniczqcy Skladu Orzekajqcego

i,,:.,', rlr jri ;l rri li i.t :.[ ;i; I U ji4

Fonadto wymogi jakie zostdly zawarl.e w tre6ci 510 ust, 2 projektu uchwaly
budzetowej, winny miec odzwierciQdlenie w stosownej uchwale organu stanowiqcego
o zakresie i formie informacji o przebiegu wykonania budZetu jednosl;ki samorzqdu
terytorialnego za I polrocze (art. 266 ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych). Sklad Orzekajqey zalQca ponowne zweryfikowanie tre6ci zapisow projektu
uchwaly budzetowej.

Z kolei upowaznienie do loko[,vania wolnych Srodkow budzetowych na rachunkach
ustawy o finansach publicznych,
h materiat6w stwierdzono, 2e zachowano

siQ na projekt uchwaly budzetoweJ oraz
ai<res pi'ojektu Lrchvraly bud2etowe,j zostal
rawnymi okre6lonymi w ustawie z dnia 27

sierpnia 2009r. o finansach publicznyQh.
W Swietle powyZszego postan$wiono jak w sentencji uchwaly.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalne) lzby C)brachunkowej

w Warszawie za po6rednictwem ZeBpolu RIO w Siedlcach, w terminie 1,4 dni od daty
otrzy mania n i n iej szej uchwaly.

Otrzvmuia:

I Wo;t Cminy Sk6rzec,
2. RIO - a/a t:.',.;it:! [3t.+;si


