Uchwala Nr Os.368.2016
Skladu

Orzekaj~cego

Regionalnej Izby Obrachunkowej
wWarszawie
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie wydania opinii

0

przedtozonym przez W6jta Gminy Mtynarze projekcie

uchwaty budzetowej na 2017 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r.

0

regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 561)

Sktad Orzekajqcy w sktadzie:
Przewodniczqca
- Bozena Gawrychowska
- Henryk Kieres
- Jolanta Biafobrzewska
uchwala, co

nast~puje:

§ 1.
Wydaje pozytywnq

opini~ 0

przedtozonym przez W6jta Gminy Mtynarze projekcie

uchwaty budzetowej Gminy na 2017rok.

§ 2.
Od niniejszej uchwaty stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej

dor~czenia.

Uzasadnienie
W

dniu

15

listopada

2016

r.

wptyn~o

do

Regionalnej

Obrachunkowej w Warszawie Zarzqdzenie Nr 19/2016 W6jta Gminy Mtynarze

Izby
z

dnia 14 listopada 2016r. :w sprawie przedtozenia projektu uchwaty budzetowej na
2017r. przy kt6ryrn W6jt Gminy przedtozyt projekt uchwaty budzetowej Gminy
Mtynarze na 2017 r. wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwaty budzetowej Gminy Mtynarze w zakresie dochod6w i wydatk6w
budzetu Grniny zostat sporzqdzony w petnej szczeg6towosci klasyfikacji budzetowej i
prognozuje:

1) dochody

7.409.758,OOz~,

-

7.409.758,OOz~,

w tym: biezqce -

majqtkowych

dochod6w gmina nie planuje,
2) wydatki

-

7.359.758,OOz., w tym: biezqce

-7.109.758,OOzJ, majqtkowe

-

250.000,OOzt
PrzedJozony projekt uchwaJy budzetowej zawiera obligatoryjne elementy okreslone
ustawq

0

finansach publicznych , tj.:

-przeznaczenie nadwyzki budzetu,
- rozchody 50.000,OOzJ budzetu Gminy,
- dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rZqdowej i
innych zadari zleconych

odr~bnymi

ustawami,

- dochody z tytuJu wydawania zezwoleri na sprzedaz napoj6w alkoholowych
wysokosci

20.668,OOz~

realizacj~

i wydatki 15.487,OOzJ na

w

zadari okreslonych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz
5.181,OOzJ

na

realizacj~

zadari

okreslony'ch

w

Gminnym

Programie

PrzeciwdziaJania Narkomanii,
- dochody w kwocie 136.000,OOzJ z tytuJu

opJat za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Wydatki z tego zr6dJa w wysokosci planowanych dochod6w Sq
przeznaczone na pokrycie koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
- dotacje udzielane z budzetu Gminy z

podzia~em

na dotacje dla jednostek sektora

finans6w publicznych i dla jednostek spoza tego sektora , z

wyodr~bnieniem

dotacji

podmiotowych i celowych,
-

rezerw~

og61nq i rezerwy celowe ( w tym

rezerw~

na zarzqdzanie kryzysowe),

- upowaznienia dla organu wykonawczego niewykraczajqce poza art. 258 i art. 264
ust. 3 ustawy

0

finansach publicznych .

W projekcie budzetu

Gminy

MJynarze na 2017rok

wynikajqcy z art.242 ust.1 ustawy

0

speJniony zostaJ

wym6g

finansach publicznych, zgodnie z

kt6rym

zaplanowane dochody biezqce Sq wyzsze od planowanych wydatk6w biezqcych.
Podstawowe wartosci

przyj~te

w projekcie uchwaJy budzetowej Sq zgodne z

odpowiednimi wartosciami w przedJozonym przez W6jta projekcie uchwaJy w sprawie
wieloletniej prognozy finansowe j - zachowano zatem wymogi wynikajqce z art. art.
229 ww. ustawy. Ponadto zostaJa zachowana relacja wynikajqca z art.243 ust. 1
ustawy 0 finansach publicznych tj.

wskaznik~ sp~aty

zobowiqzari.

W swietle powyzszego nalezy uznac, ze przedJozony projekt uchwaJy budzetowej
spe~nia

podstawowe wymogi okreslone przepisami ustawy

0

finansach publicznych.
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