UCHWALA Nr 145/g243/PII/ll
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2011r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2012
rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200lr. Nr
55, poz. 577 z póź. zm.) oraz art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.);
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
l) Zygmunt Bach
2) Małgorzata Kopowicz
3) Lucjan Długosz

przewodniczący
członek
członek

stwierdza co następuje:
W dniu 16 listopada 2011r. do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie Nr
43/2011 Wójta Gminy Luzino z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu
budżetu gminy na 2012 rok.
Badając projekt uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2012 rok, skład
orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami
określonymi wart. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art.
237 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) oraz własnymi uregulowaniami określonymi
w uchwale Nr XLVI/404/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010
roku w sprawie trybu prac nad proj ektem uchwały budżetowej.
Przedłożony projekt budżetu określa prognozowane dochody budżetowe
ogółem w kwocie 45.948.799,76 zł, w tym: dochody bieżące 43.462.555 zł oraz
dochody majątkowe 2.486.244,76 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej
wysokości 47.029.555,76, w tym: wydatki bieżące 42.700.274,24 zł oraz
wydatki majątkowe 4.329.281,52 zł. Zaplanowany deficyt budżetu na rok 2012
w wysokości 1.080.756 zł przewiduje się w całości pokryć przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
pokryty, między innymi, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
i pożyczek skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu
jest zgodny z prawem.
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Na
podstawie
materiałów
towarzyszących
projektowi
uchwały
budżetowej, skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów, opracowany
został w układzie działów klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem głównych
źródeł ich pochodzenia, zaś wydatki opracowane zostały w układzie działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w projekcie budżetu
przewidziano kwotę 6.997.830 zł.
Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do
uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań
zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach,
który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie
nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki .
.W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób
kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania
skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z
prawem, a materiały jemu towarzyszące, pozwalają ocenić zamierzenia Wójta w
zakresie realizacji zadań gminy.
Skład orzekający zwraca jedynie uwagę, iż w załączniku Nr 10 do
projektu uchwały nie dokonano podziału na dotacje dla jednostek zaliczanych i
na niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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