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- ,r/z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Targ na
możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

2019 rok oraz

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zvliązku z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziemika |992 r,

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. 22016 r. poz. 561) oraz art. 246 ust. I
ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. zf0l7 r. poz. 2077
zpóżn, zm,);

Skład orzękający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku' w osobach:

L Alicja Srubkowska

f. Marian Kujawski

3' olga Leszczyńska

- przewodnicząca
- członęk
- członek

.\u

pozytywnie opiniuje projekt uchwaĘ budżetowej Gminy Stary Targ na 20t9 rok oraz
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2018 r. wpĘnęło do Regiona|nej Izby obrachunkowej w Gdańsku
zatządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Stary Targ zdnia 14 listopada 201'8 r' w sprawie ptzyjęcia
projektu budzetu Gminy Stary Targ na 2019 rok.

Badając projekt uchwĄ budzetowej Gminy Stary Targ na 2019 rok, Skład orzekający

stwierdził, ze został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art,: 2|2, f|4, 2|5, f35,

f36 oraz 258 ustawy o finansach publicznych oraz własnymi uregulowaniami w tej sprawie

określonymi wuchwalę nrXLl360/f0I0 Rady Gminy w Starym Targu zdnia f2 częrwca 2010 r.

w sprawie procedury uchwalania budzętu Gminy oraz rodzaju t szczegółowoŚci matęriałów

i nformacyj nych towarzy szący ch proj ektowi bud:żefu (z p óżn, zm,).

PrzędŁozony projekt określa bulżet wynoszący po stronie dochodów 30.220.545 zł., w Ęm
dochody biezące 25.414,964,8I zt, dochody majątkowe 4'805.580'19 zł. Wydatki zap|anowano

kwocie 3f,L55,564 zł', wtym wydatki bieżące 23'687'108,38 zł, wydatki majątkowe wkwocie

8,468.455,62 zł'

ZapIanowany deficyt bud":żetu na rok 2019 wwysokoŚci 1.935.019 zł przewiduje się pokryć

przychodami pochodzącymi z kredytow i pozyczek,

Ze względu na to, ze zgodnie z art. 217 ust' 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych deficyt
budzetu jednostki samorządu terytorialnego moze być pokryty, między innymi, przychodami

Id 7fF36F7 I-55 1 2-45DD-9CF0-88F8B07E73D I



/

,/

/ pochodzącymi z kredlów i pożyczęk Skład orzekający stwierdził, ze planowany sposób pokrycia

deficytu jest zgodny z Prawem.
Przychody zaplanowano wkwocie 3.889.602 zł. zĘtlńu zaciągnięĘch poĘczek na

finansowantę zadah realizowanych zudziałem środków pochodzących zbudzefu UE wkwocie

l.306.602 zł oraz z zaciągnię|ych na rynku krajowym pożtyczek i kredytÓw w kwocie 2.583.000 zt.

Rozchody zaplanowano wwysokości 1.954.583 ZŁ zprzeznaczeniem na spłatę otrzymanych

pozyczeki kredytow.
Projekt budzęfu pod względem merytorycznym obejmuje mozliwe do uzyskania dochody

wtasnę gminy zpodziałem na dochody bieżące i majątkowę oraz wydatki na realizację

ob1igatoryjnych zadahwłasnych jaktez zadai zleconych. Został. również spełniony wymog art.242

ust. 1 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w buÓżecie wydatków bieżących na

poziomie nie wyższym tiz planowane dochody biezące powiększone o nadwyżkę budzetową z|at

ubiegtych i wolne środki.

W objaśnieniach do budzętu podano iródła dochodów możliwe do uzyskania otaz

przedstawiono zadania przewidzianę do realizacji w 2019 roku.

W wyniku a11a]1tzy przedłozonego projektu uchwaĘ budzetowej Skład orzekający zl'łraca

uwagę' ze do opracowania projektu uchwĄ budzetowej na f0I9 rok ma zastosowanię

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodow i rozchodów oraz środków pochodzących ze źtródeł.

zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz'U. z2OI8 r. poz.767), Zatemujęte w rozdzialę 90002

_ Gospodarka odpadami komunalnymi ,wpłylvy z odsętek od nieterminowych wpłat z Ęrtułu

podatkow ($ 091), winny być zap|anowane wrczdzia!ę 90026 -Pozostałę zadania związane

z gospodarką odpadami.

od niniejszej uchwaĘ sfuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej

w Gdańsku w ciągu 14 dni od dniajej doręczenia.
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Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu orzekającego
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