
UCHWAŁA Nr Pł.384.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 03 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały
budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, drt. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 1113 z późn.
zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 20Q9r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., póz. 885 z póiźn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Romana Ignasiak

- Ewa Dziarnowska
uchwała, co następuje:

§1
Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Słubice projekt uchwały
budżetowej na 2016 rok.

§2

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., póz. 885 z

późn. zm.) z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.

l.W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
1) dochody w wysokości 13,547.469,00 zł

z 2015 r., póz. 1515).

ze szczegółowością do działów i źródeł, które

w całości stanowią dochody bieżące
z uwzględnieniem subwencji w wysokości 6.896.291,00 zł zgodnej z wielkościami
przekazanymi przez Ministra Finansów.
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2) wydatki w wyso ości 13.405.788,00 zł według szczegółowości do działów

rozdziałów z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących w kwocie 12.805.788,00 zł. W ramach tych wydatków
zaplanowano;
- 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 fizyczn)
- obsługę długu.
b) wydatków majątkowych w kwocie 600.000,00 zł. W ramach tych wydatków

zaplanowano wydatki na inwestycje.

2. Projekt uchwały budżetowej zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 141.681,00zł,

z przeznaczeniem na spłatę wczes'niej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

141.681,00 zł.

3. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 92.240,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów.

4. W projekcie uchwały budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości

600.000,00 zł.

5. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano dotację podmiotową dla Gminnej

Biblioteki Publicznej w Słubicach w wysokości 270.000,00 zł,

6. W załączniku do projektu uchwały budżetowej określono dotację celową dla

podmiotu zaliczanego do sektora finansów publicznych w wysokości 7.572,00zł i

niezałiczanego do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł.

7. Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych,

gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.
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8. Projekt uchwały budżetowej wraz z
Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy Słubi

uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem
se z dnia 12 listopada 2015 roku i przekazany

do RIO w dniu 16 listopada 2015 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji

niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu

mgr AgnieszkrfMalkowska


