
UCHWAŁA Nr Pł.441.11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 05 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie
uchwały budżetowej i deficycie na 2012 rok.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia ',
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Z 2001 r. Dz. U.
Nr 55. póz. 577 zpóźn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt l i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia
20()9r. o finansach publicznych (Dz. O. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) - Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku:

Przewodniczący - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Waldemar Rycharski

- Romana Ignasiak
uchwala, co następuje:

§ i
1. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Jaktorów projekt uchwały

budżetowej na 2012 rok.
2. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego w

projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok (pkt 2 uzasadnienia).

§2
Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę Jaktorów w trybie art. 246 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych w zakresie opinii, o której mowa w § l ust. 2 uchwały.

§3
Od uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Płocku, AL Jachowicza nr 30
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) z równoczesnym
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.).
l. Do projektu budżetu załączono:

1) prognozowane dochody w wysokości 38.904.278,25 zł ze szczegółowością do działów
i źródeł dochodów w podziale na:
a) dochody bieżące w kwocie 34.404.484,03 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.499.794,22 zł,

z uwzględnieniem subwencji w wysokości 9.340.563,00 zł zgodnej wielkościami
przekazanymi przez Ministra Finansów;
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2) wydatki budżetu w wysokości 40.059.857,82 zł według szczegółowości do działów i
rozdziałów z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących w kwocie 33.301.946,85 zł, w ramach tych wydatków
wyodrębniono:
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługa długu.

b) wydatków majątkowych w kwocie 6.757.910,97 zł z wyodrębnieniem:
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na finansowane z udziałem

środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi,
- dotacji.

2. Prognozowany budżet zakłada deficyt w wysokości 1.155.579,57 zł, który stanowi

3,35% planowanych dochodów na 2012 rok. Deficyt powyższy zostanie

sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych w kwocie 1.155.579,57 zł.

3. Projektowany budżet określa dochody i wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych,

-wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii.

4. W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 62.100 zł,

- rezerwę celową w kwocie 79.922,00zł na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów.
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5. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2012 w wysokości
6.433.205,97zł.

6. W projekcie budżetu przewidziano dotacje podmiotowe dla:
- instytucji kultury, t.j, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w

wysokości 343.576,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie w wysokości 256.712,00zł i

Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród" w Międzyborowie w wysokości
71.310,00zł.

7. W załączniku do uchwały budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów7

zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 324.705,00 zł i
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 290.000,00 zł.

8. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem Nr 86/2011

Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2011 roku i przekazany do RIO w dniu
15 listopada 2011 roku.

9. Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w
sentencji niniejszej uchwały.
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