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REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonei G6rze

Zespol Zamiejscowy wGorzowie Wlkp.
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Uchwala Nr 665/2013 1!,·,-.<.t .. ""2D1r':12~ .,
Skladn Orzekaj'lcego t · OtKf.:11:z:
,,2x<t"!,£".:-~
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej G6rze
z dnia 27 Iistopada 2013 roku

r.

1. Lidia Jaworska - przewodnicz~ca
2. Iwona Porowska - czlonek
3. Marek Lewandowski - czlonek
w sprawie: wydania opinii 0 przedlozonym
rok wraz z uzasadnieniem Gminy Brody.

projekcie uchwaly

budzetowej

na 2014

N a podstawie art. 13 pkt 3 i pkt 10 , art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) Sklad Orzekaj~cy

postanawia
zaopiniowac
pozytywnie przedlozony przez W6jta Gminy Brody
budzetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

projekt uchwaly

Uzasadnienie
Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal pod wzglydem
formalno-prawnym przedlozony przez W6jta Gminy Brody projekt uchwaly budzetowej wraz z
uzasadnieniem na 2014 rok .
W6jt Gminy Brody wraz z projektem uchwaly budzetowej przedloZyI uzasadnienie do
projektu uchwaly okreslone w uchwale organu stanowi~cego, 0 kt6rej mowa w art. 234 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).
Przedlozony projekt uchwaly budzetowej zaklada dochody w l~cznej kwocie 11.077.306 zl ,
w tym dochody biez~ce w kwocie 10.018.593 zl, a wydatki w l~cznej kwocie wyzszej tj.
14.899.124 zl, w tym wydatki biez~ce w kwocie 9.598.597,25 zl. Relacja okreslona w art. 242
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych- cyt. wyzej jest zachowana po stronie
planu (plan dochod6w biez~cych wyzszy od planu wydatk6w biez~cych).
Deficyt budzetu w kwocie 3.821.818 zl planuje siy sfinansowac przychodami pochodz~cymi
z zaci~gniytych kredyt6w i p0Zyczek oraz wolnych srodk6w.
Dochody i wydatki zwi~ane z realizacj~ zadan okreslonych w programie profilaktyki
i rozwi~ania problem6w alkoholowych na rok 2014 zostaly w projekcie uchwaly budzetowej
sporz~dzone zgodnie z obowi~uj~cymi przepisami prawa w tym zakresie. Okreslono r6wniez
wydatki zwi~ane z przeciwdzialaniem narkomanii.
Dochody zostaly zaplanowane w pelnej szczeg6lowosci klasyfikacj i budzetowej tj. wedlug
dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w.
Wydatki r6wniez ujyto w pelnej szczeg61owosci klasyfikacji budzetowej, w podziale na
dzialy, rozdzialy i paragrafy.
Uchwala budzetowa prawidlowo zawiera elementy, wynikaj~ce z art. 212 ust.1 ustawy 0
finansach publicznych. Zgodnie z art. 214 pkt 1 tej ustawy w zal~cznik8:ch sporz~dzono zestawienie

planowanych dotacji udzielanych z budzetu w 2014 r. oraz ustalono plan przychod6w i koszt6w
samorz,!-dowego zakladu budzetowego i plan rachunku dochod6w jednostek budzetowych
prowadz'!-cych dzialalnosc okreslon,!- w ustawie 0 systemie oswiaty oraz wydatk6w nimi
finansowanych. W planie dochod6w i wydatk6w wyodrybniono takZe dochody i wydatki zwi(!.Zane z
zadaniami z zakresu administracji rZ,!-dowej i innych zleconych ustawami.
W projekcie uchwaly budzetowej, w czcrsci normatywnej ujcrto planowane wplywy zwi(!.Zane
z gromadzeniem srodk6w z opIat i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatk6w na finansowanie
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
OkreSlono przychody i rozchody budzetu .
Prawidlowo okreslono rezerwcr og6ln,!- , kt6ra nie jest nizsza niz 0,1 % i nie przekracza 1 %
wydatk6w budZetu oraz rezerwcr celow,!- na zadania w zakresie zarz,!-dzania kryzysowego.
Upowaznienia dla W6jta sformulowano, zgodnie z obowi(!.Zuj,!-cymi przepisami prawa w
tym zakresie.
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj,!-cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze
postanawia jak w sentencji niniejszej uchwaly.
Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj,!-cego, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7
paZdziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysluguje odwolanie do
Koelgium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Przewodnicz~ca
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