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UCHWALk Nr P1.384.2019 
•
• SKLADU ORZEKAJ1\CEGO RE1 IONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wW ·RSZAWIE 
z dnia 12 g udnia 2019 roku 

w sprawie opinii 0 przedlozonym prz z W6jta Gminy Slubice projekcie uchwaly 
budzetowej na 2020 rok. j 

Na padstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 st. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7paidziernika 1992 r. 
a regianalnych izbach abrachunkawych (ti stJedn. Dz. U z 2019 r. paz. 2137) araz art. 230 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. a jinansach publicznych (tekstJedn. Dz. U z 2019 
r., paz. 869 z pOin.zm.) - Sklad OrzekaJq [ RegianalneJ Izby ObrachunkaweJ w Warszawie 
Zespol w Placku: 

Przewodniczqca - Agnieszka Mal owska 
Czlonkowie: - Romana Ignas,ak 

- Ewa Dziarnow ka 
uchwala, co nast~puje: 

§1 

Opiniuje pozytywnie przed1ozony prz W6jta Gminy Slubice projekt uchwaly
l
z 

budzetowej na 2020 rok. 

§2 

Od uchwaly sruzy odwo1anie do KOlegiU4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od daty doryczenia niniejszej uchwaly. 

UZA~ADNIENIE 

Projekt uchwaly budzetowej oPfacowano na podstawie przepisow ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznycf (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 z poin. 

zm.) z rownoczesnym uwzglydnieniem r zepisow ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorz<,!dzie gminnym (tekstjedn. Dz. ur2019r., poz. 506 z poin.zm.). 

1.W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowano: 

1) dochody w wysokosci 21.227.618,00 zl ze szczego1owosci<,! do dzia10w i irode1, ktore 

w ca10sci stanowi<,! dochody biez ce z uwzglydnieniem subwencji zgodnej z 

wielkosciami przekazanymi przez Mi istra Finansow. 

2) wydatki w wysokosci 20.936.937,00 z wedrug szczego1owosci do dzia10w i rozdzia1ow 

z wyodrybnieniem: I 

a) wydatkow biez<'!cych w kwocie 20.~06.937'00 z1. 

b) wydatkow maj<,!tkowych w kwocie 330.000,00 zl, w tym wydatki inwestycyjne w 

wysokosci 330.000,00 z1. 
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2. Projekt uchwa1y budzetowej zaklada nadwyzky budzetow,! w kwocie 290.681,00 zl, z 

przeznaczeniem na sp1aty wczesniej zaci,!gniytych kredyt6w i pozyczek w kwocie 

290.681,00 z1. 

3. W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowano rozchody w wysokosci 290.681,00 z1. 

4. Projektowana uchwa1a budzetowa okresla : 

- dochody i wydatki zwi,!zane z realizacj,! zadan z zakresu administracji rz'!dowej i 

innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, 

- dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz 

wydatki na realizacjy zadan okreSlonych w gminnym programie pro filaktyki i 

rozwi,!zywania problem6w alkoholowych oraz na realizacjy zadan okreslonych w 

gminnym programie przeciwdzia1ania narkomanii, 

- dochody pochodz,!ce z op1at i kar za korzystanie ze srodowiska oraz wydatki 

wynikaj,!ce z ustawy Prawo ochrony srodowiska, 

-	 dochody pochodz,!ce z op1at za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wydatki na pokrycie koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

5. 	W projekcie uchwa1y budzetowej utworzono rezerwy og6ln,! oraz rezerwy celow,! na 

realizacjy zadan w1asnych z zakresu zarz,!dzania kryzysowego. 

Wyzej wymienione rezerwy mieszcz'! siy w granicach ustawowych prog6w. 

6. W za1,!czniku do projektu uchwaly budzetowej zamieszczono dotacje podmiotowe oraz 

dotacje celowe dla jednostek sektora finans6w publicznych i spoza sektora finansow 

publicznych. 

7. Zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, gdyz 

planowane wydatki biez'!ce nie s,! wyzsze niz planowane dochody biez'!ce. 

8. 	 Projekt uchwa1y budzetowej wraz z uzasadnieniem zosta1 przyjyty zarz,!dzeniem 

Nr 0050.117.2019 W6jta Gminy Slubice z dnia 14listopada 2019 roku i przekazany do 

RIO w dniu 15 listopada 2019 roku. 

Bior,!c powyzsze pod uwagy Sk1ad Orzekaj,!cy postanowiljak w sentencji niniejszej 

uchwaly. 


