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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdar[sku
z dnia I I grudnia 20I5r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaly budZetowej Gminy Sierakowice na 2016 rok.
Dzralajqc na podstawie art. 13 pkt 3 w zwi4zktt, z ut. 79 ust. 2 ustawy z dnia
pafdziemika 7992r. o regionalnych izbach obrachuntowych (rekst jealnolity i or. u.
z20l2r. poz. 1ll3 z p62n. zm.);
7

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachuntowej w Gda.iisku w osobach:

1. Marian Kujawski
2. Roman Fandrejewski
3. Ama tr ukaszewicz

o

opiniuje pozytywnie

-

- z

Sierakowice na 2016 rok.

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

uwagami

-

projekt uchwaly budietowej Gminy

UZASADNIENIE

w dniu 13 listopada 2015 roku wplynglo do Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdaisku
zatz4dzenie Nr 111/2015 w6jta Gminy Sierakowice z dnia 9 listopada 2015i. w sorawie
przyj gcia projektu uchwaly budZetowej na 2016 rok.
projekl uchwaly budZetowej Gminy sierakow ice na20l6 rok, Sktrad orzekaj4cy
Pu9-q_s"
stwierdzil, 2e zostal on opraco\ryany zgodnie z wymogami okreilon)rni w art.2l2, arr,2r4,
arl. 215. art. 235, an.2i6, art. 258 ust. I oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 siemnra
2009r. o finansach publicznych lrekst jednolity: Dz. tJ. z 2013r. poz. gg5 z po2n. ztrt.)'o,,z
wlasnymi uregulowaniami w tej sprawie okreslonymi w uchwale Nr XLV/465/10 Rady
Gminy Sierakowice z dnia 5 pu2dziemika. 2010r. w sprawie prac nad projektem uchwaly
budZetowej.

sklad orzekai4cy stwierdza, ze projekl budZetu w zakesie

dochod6w

i wydatk6w opracowany zostal w pelnej szczeg6lowodci klasyfikacji budZetowej.
projekt uchwa y budzetowej na rok 2016 zalJada prognozowane dochody
, Przedlolony
gminy w l4cznej wysoko Sci 74.964.49i- zl, w !ym: dochody biez4ce w wysoko3ci
!ydr:1u
74.580'142 z1 oraz dochody mai4tkowe w wysokosci 394.355 zl. planowane u"ydatki
natomiast ustaiono w l4cznej wysokosci 71.714.497 zl, w trrn.: wydatki biez4ce w *yrokos"i
63.99I.097 zl, oraz wydatki majqtkowe w wy sokoSci j.723.400 zl.
zaplanowan4 na 2016 rok nadwy2kg budzetow4 w wysoko$ci 3,250.000 zl pla:ruie sie
przeznaczye na splatg kredytu w kwocie 1.250.000 zl, wyk up obligacji komunalnych
w
kwocie 2.000.000 zl. Pnychod6w w 2016 roku gmina nie pianuje. N-atoliast zapliowaoe
rolchody budzetu w wysokoici 3.250.000 zl przeznacza sig na sptatg kredltu; kwocre
1.250.000 zl i wykup obligacji w kwocie 2.000.000 zl.
w objasnieniach do projektu budzetu podano naj wazniej sze zaLozenta i wskazniki
przyi gte do projektowania budzetu, zas w uzasadnieniu podano og6lnq podstawg oraz
spos6b
kalkulowania planowanych dochod6w i wydatk6w budZetowych.
Rior4c pod uwagg calosi matedal6w przedloZonych do zaopiniowania Sklad orzekai4cy
stwierdzil, 2e projekt budzetu zostal opracowany zgodnie z prawem, a materialy jemu
row.-ysz?cq pozwdai4 ocenil zunierzenia w6jta w zakresie rcarizacji zadan Gminy
Sierakowice w roku 2016.

Sktrad Orzekaj 4cy z:wtaca jednak2e uwagg na nastgpuj 4ce nieprawidlowoSci
i uchytrienia, kt6re naleZy wyeliminowad przed podjgciem uchwaly budZetowej:
w zaL4czntku, Nr 9 - Dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez
podmioty nale2qce do selctora .finansdw publicznych w 2016 roku nie uj gto dotacji z
dzialu 801 - Oiwiqtq i wychowanie, rozdz. 8070I - Szkoty podstawowe,, $2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2qce realizowane na podstawie
porozumiey't (um6w) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego. Zgodnie z ut. 215
ustawy o finansach publicznych s4 to dotacj e celowe.
w zal4czniku Nr 8 - Dotacje podmiotowe na zadania y,lqsne gminy realizowane przez
podmioty naleiqce do selrtora finans1w publicznych w 2016 r. - dokonano
nieprawidlowego podzialu dotacji celowych. Dotacje uj gte w $ 2540 - wimy by6
wykazane jako dotacje celowe udzielane jednostkom nienaleZqcym do sektora
finans6w publicznych,
W zal4czniku Nr 10 - Dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez
podmioty nienaleiqce do sektora finans6w publicznych w 2016 r. - nie uwzglgdniono
dotacji zaplanowanq w rozdz.75412 - Ochotricze straZe pozame, w $ 6230 - Dotacj e
celowe z budZetu na sfinarsowanie 1ub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i
zakup6w inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych,
po stronie wydatk6w w rozdz. 15704 - Rozliczenia z fi4fitt porEczeh i gwarancji
udzielonych przez Skarb Pafstwa 1ub j ednostkg samorz4du tery4orialnego,
zastosowano nieprawidlow4 klasyfikacjg budZetow4, jest w $ 8020, powinno by6 w
$ 8030.

Od niniej szej opinii Skladu Orzekaj4cego sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej
Izbv Obrachunkowei w Gdafsku w teminie 14 dni od dnia iei
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