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UCHWAtr A Nr l6l|g3I6lP/IIAr6
RegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdafsku
z dnia 6 grudnia 2016roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaly bud'etowej Gminy Dzierzgofina 2017 rok oraz
moiliwo5ci sfinansowaniadeficytu budietu.
Na podstawieart. 13 pkt 3 w zvJiqzkuz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 paLadziemika
I
(Dz.IJ. z 2076r. poz. 561)otM ar|.246ru;st.
izbachobrachunkowych
7gg2r. o regionalnych
ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych(Dz. U. z2016r. poz' 1870);
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdanskuw osobach:
1) Alicja Srubkowska
2) MalgorzataKoPowicz
3) Marian Kujawski

-

przewodnicz4ca
czlonek
czlonek

opiniuje pozlty'wnie projekt uchwaly bud'etowej Gminy Dzierzgoi na 2017 rok oraz
moiliwo56sfinansowaniadeficytu budZetu'
Uzasadnienie
Nr 461/2016
w dniu 15 listopada2016 r. do tutejszejIzby wplynglo zarz4dzenie
proj
ektu
uchwaly
Burmistrza Dziengonia z dnia 74 listopada 2016 roku w sprawie
bud2etowej Gminy Dzierzgori na rok 2017 wtaz z uzasadnienig{r i materialami
informacyjnymi do projektu uchwalybudZetowej.
eaiajqc projekt uchwaly budZetowej Gminy Dzierzgoh na 2017 rok, Sktrad
212,
onekaj4cy it*ieta"il 2e zostalon opfacowanyzgodniez wl.rnogamiokreslonymiw ?n'1!.
27
sierpnia
art.2l4, art.2l5, art.2I7, art.222.,art.235,art.236orazart.237ustawyz dnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.IJ. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz wlasnymi
uregulowaniamiokreslonymiw uchwaleNr XXxIX399i 10 Rady Miejski ej w Dzierzgoniuz
dnia I lipca 2010roku w sprawietrybu prac nadprojektemuchwalybudzetowej'
Przedloaonyprojekt budZetuokreslaplanowanedochodybudZetoweog6lem w kwocie
zl, w lym: dochodybieZ4ce35.535.592zl oruz dochodymaj4tkowe400.000zl.
35.935.592
wydatki natomiastustalonow L4cznejkwocie 36.206.0982tr,w tym: wydatki biez4ce
zl orazwydatkimaj4tkowe2.332.297zl.
33.873.801
Zaplwrowanydefic1t bud'Zetuna rck 2017 w wysokoSci2'70.506zl przewidujesig
pokrydw caloSciprzychodamipochodzqcymiz zaci4gntqtqpoZyczki.
ze wzglgdu na to,2e zgodniez art,217.iLrst.2 pkt 3 ustawy o finansachpublicznych
defrcl't budzetu jednostki samorz4duterytorialnego moae by6 pokryty, migdzy innymi'
pr"y"hodu-i poihodz4cymi z zaci4gniEtych.poficzek Sklad Orzekajqcy stwierdzil, Ze
planowany
spos6bpokrycia deficy'tuj estzgodnyz prawem.
rrzyctrody zaplanowanow wysokosci 1.920.347zt z I7t:tlu zaci4gnigtychpoiryczeki
na
kreclyt6wna rynku krajowyrn, zas rozchodyw.wysokosci | .649.84L zl z ptzeznaczeniem
otrzyrnanychkrajowych kredl't6w i po2yczek.
splatg
- 'Na
podstawie material6w towarzysz4cychprojektowi uchwaly budZetowej, Sklad
onekaj4cy stwierdza, 2e w zakresie dochod6w, opracowany zostal w ukladzie dzial6w
klasyfikacji budzetowejwraz z podaniem2r6del ich pochodzenia,zaSwydatki opracowane
zostalyw ukladziedzial6wi rozdzial6wklasyfikacjibudzetowej.

L

Projektbudzetupodwzglgdemmel}.torycznymobejmujemoZliwedouzyskania
dochody wlasne gminy z pod"iul"- na dochody biez4ce i maj4tkowe oraz wydatki na
rcalizaijg obligatonyjnychzidan wlasnychjakte| zadahzleconych.Zostal r'wnie| spelniony
wyrn6g art. i42 ,ts*. I ustawy o finansach,kt6ry obliguje do zaplanowaniaw bud2ecie
wydatf6w biez4cychna poziomie nrev,ryLszymni2 planowanedochodybie24cepowigkszone
o nadwyZkgbudZetow4z lat ubieglychi wolne Srodki'
w wynitu analizy przedlozonegoprojektu uchwaly budzetowej Sklad orzekaj4cy
edyde uwagg,na znianq klasyfikacji budzetowej:
zwracaj"1.'wzal.Nr-iokedlaj4cymwydatkibudZetuwrozdzialeg2l21-Ochronazabytk6w
i opieka nad zabylkatni zaplanowanowydatki na gminnq ewidencjg-zabytk6wi
p.ogr* nad zabytkami;przedmiotowaewidencjawinna by6 zaklasyfikowanaw
mieszkaniowalub dziale750 - Adminktracja publiczna;
dzi;le iOO- Gospodarlca
plan wydatk6wmajqtkowychw 2017roku w tozdziale
2. w zal.Nr 3 okreslaj4cym
g2log _ Domy i oirodki kultury, i"wietlicei kluby zaplanowanorernontpokrycia
dachowegoDzierzgoriskiegoodrodkaKulturyIletap_udzialgminy;powyZsze
zadanienale|y zakiasyfikowai w rozdziale921O5- Pozostalezadaniaw zalcresie
kultury \tb w tozdziale92195- Pozostaladzialalnoit;
w uzasadnieniudo budzetu podano og6ln4 podstawg oraz spos6b kalkulowania
dochod6wi wydatk6wbud2etowych.
planowanych
'
Bior4c pod uwagg calo56 material6w przedlozonych do zaopiniowania Sklad
Orzekaj4cytt*i"tatl, ze projekt budzetuzostalopracowanyzgodtie z pmweml a materialy
jemu towarzyv 4ce, pozwala14oceni6 zamierzeniaBurmistrza w zakresie tealizacji zadah
gniny.
Sklacl Ouekaj4cyzwracajedlmie uwagg,ze zgodniez art' 3 ust' 1 ustawy z dnia 13
wrzednia1996r. o utrzymaniuczystoscii porz4dkuw gminach(tekstjednolity:Dz. u,.22016
r. poz. 250 z p62n. zm') utrzymanie czysto5ci i porz4dku w gminach nalezy do
oUo*iart or"y"t )adaft wtasnychgminy. Natpmiast z art. 6r ust. laa wynik4 Ze Srodki z
odpadamikomunalnymi.nie mog4 by6 wykorzystanela cele
oplaty'za gospodarowanie
z pokrywaniem kosa6w funkcjonowaniasystemugospodarowaniaodpadami
ie"*i4"*rl
komunalnl'rni,
W zwiqzku z poryzszq w przypadku powstania nadwy2ki na koniec roku
4 _wydatki na
bud2etowego2:X16, tj.- gdy zrealizowane dochody z oplal przev"ryZszaj
sfinansowanie systemu gospodarowaniaodpadami, gmina winna w kolejnlm roku
budzetowym zwigkszyl plan wydatk6w na cele okreslonew ww. art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o
utrzyrnaniuczysto6cii porzqdkuw gminach.
odniniejszejuchwalysluzyodwolaniedoKolegiumRegionalnej|zby
Obrachunkowejw Gdaisku w terminie 14dni od dniajej dorqczenia'
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