MIEJSKJW
UCHWALANr2l7lq.3rcnPlE
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda6sku

z dnia 25 listopada2015r,
w sprawieopinii o projekcieuchwaly budietowej Gminy Dzierzgorina 2016rok
Na podstawieart. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pu2dziemika
(Dz. U. z 2012r.poz. 1113z p62n.zm.)
1992r.o regionalnychizbachobrachunkowych
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdariskuw osobach:

1) Zygmunt Bach
2) Romal Fandrejewski
3) Ahcja Srubkowska

-

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

opiniuje pozytywnieprojekt uchwaly budZetowejGminy Dzierzgorina 2016rok.

W dniu 16 listopada2015r. do tutejszejIzby wplynglo zuz4dzenieNr 24012015
Burmistrza Dzierzgorrra z dma 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwaly
budZetowej Gminy Dzierzgori na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materialami
informacyjnymido projektuuchwalybudZetowej.
Badaj4c projekt uchwaly budzetowej Gminy Dzierzgoi na 2016 rok, Sklad
Orzekaj4cystwierdzil,2e zostalon opracowany
zgodniez wymogamiokre5lonymrwart.2l2,
art.214,art.215,art.217,arf.222,arrt.235,
art.236orazart.237ustawyz dnta27 sierpnia
2009r. o finansach_
publi cllych (DZ.U. z 2013r. poz. 885 ze zn.) oraz wlasnymi
uregulowaniamiokreSlonymiw uchwaleNr XXXDV399/10 Rady Miejski ej w Dzivzgon\u z
dnia I lipca2010roku w sprawietrybupracnadprojektemuchwalybudZetowej.
PrzedloZonyprojekt budZetuokreSlaplanowanedochodybudZetoweog6lem w kwocie
28.780.352zl, w t11;m:
dochodybiez4ce28.428.352A oraz dochodymaj4tkowe352.00021.
Wydatki natomiastustalonow l4cznej kwocie 28.728.000zl, w tyrn: wydatki bie24ce
26.965.711zl oraz wydatki maj4tkowe1.762.289 zl. Zaplanowan4
nadwyi:kgbudZetuw
k.wocie52.352zl przeznaczasig na splatgrat kredlt6w i poiryczek.Przychodyzaplanowano
w wysokoSci1.600.000A z t>fittLlzaci4gnigtychkredyt6w, zaSrozchodyw wysokodci
1.652.352A z przeznaczeniem
na splatgkredl't6w i poZyczek.
Na podstawie material6w towarzysz4cychprojektowi uchwaly budZetowej, Sklad
Orzekaj4cy stwierdza, 2e w zakesie dochod6w, opracowanyzostal w ukladzie dzial6w
klasyfikacji budzetowejwraz z podaniemZr6delich pochodzenia,zaSwydatki opracowane
zostalyw ukladziedzial6w i rozdzial6w klasyfikacji budZetowej.
Projekt budZetupod wzglgdem merytorycznymobejmuje mo2liwe do uzyskania
dochody wlasne gminy z podzialem na dochody biel4ce i maj4tkowe oraz wydatki na
realizacjgobligatoryjnychzadariwlasnychjak teL zadahzleconych.Zostal r6wnte2spelniony
wyrn6g art. 242 ttst. 1 ustawy o finansach,kt6ry obliguje do zaplanowaniaw budZecie
wydatk6w bieZ4cychna poziomie nie wyZszymniZ planowanedochodybieZ4cepowigkszone
o nadwy2kgbudzetow1z lat ubieglychi wolneSrodki.
W wpiku analizy przedtoZonegoprojektu uchwaly budzetowej Sklad Orzekaj4cy
zwraca uwagg, i2 w zat4cznikuNr 1 okredlaj4cymdochody bud2etu w rozdziale 900 Gospodarkakomunalna i ochrona Srodowiskaw $ 0400 zaplanowanowplywy z oplaty
produktowejw wysokodci400 zl. W zwiqzkuz W, Zezgodniez treSci4art.27 urst.3 ustawy
z dnia11maja2001r.o obowigkachprzedsigbiorc6w
w zakresiegospodarowania
niekl6rymi
odpadamiorazo oplacieproduktowej(tekstjednolity: Dz. U. z 2014r.poz. 1413)wplywy z

oplat produktowych w wysoko6ci 2Vo stanowi4 dochody budZetu wojew6dztwa
samorz4dowegoz p^z:eznaczeniemna koszty egzekucji naleino5ci z tltufu oplat
produktowychi obsluggadministracyjn4systemuoplat produktowych,dochodyz tego tytutu
nie mog4by6 zaplanowanew budzeciegrniny.
W uzasadnieniudo budZetu podano og61n4podstawg oraz spos6b kalkulowania
planowanychdochod6wi wydatk6wbudZetowych.
Bior4c pod uwagQ calo6i material6w przedloZonych do zaopiniowania Sklad
Orzekaj4cystwierdzil, ze projekt budZetuzostal opracowanyzgodniez prawem,a materialy
jemu towarzysz1ce, poz:walaj4ocenil zar,rrieneniaBurmistrza w zakresie realizacji zadaft
gmmy.
Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izhy
Obrachunkowejw Gdariskuw terminie 14dni od dniajej dorgczenia.
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