
UcHwAŁA Nr Pl.398.2012
SKŁADU oRZEKAJĄCEGo REGIoNALNEJ IZBY oBRACEUNKońE.

w WARSZAWIE
z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o przedłoźonym przez Burmistrza Miasta Sierpca proj
uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok .

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrąchunkowych (tel<st jedn. z 20)2
roku' Dz.U., poz. lIl3) orąz art. 230 ust. 2 pkt 1i art' 246 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o.finansach publicznych (Dz (}. Nr 157, poz' 1240 z późn. zm) '
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w '|v'ąrszawie 

Zespół w Płocku.' )
Przewodnicząca
Członkowie:

uchwaIa' co następuj€:

- Ewa Dziarnowska
- Agnieszka Małkowska
- Romana Ignasiak

$1

l.opiniuje pozyĘ.wnie przedłoŻony przez Burmistrza Miasta Sierpca projekt
budzetowej na 2013 rok.

2.opiniuje poz}tywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego
w projekcie uchwały budŹetowej na 2013 rok (pkt 2 uzasadnienia).

$2
Uchwała podlega opublikowaniu przez Miasto Sierpc w trybie art. 246 ust' 2
o finansach publicznych w zakesie opinii, o której mowa w $ l ust. 2 uchwaĘ.

uchwaĘ

ujętego

ustawy

od uchwĄ słuĘ organom Miasta
Obrachunkowej w Warszawie w terminie

s3
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

14 dni od daty doręczenia uchwĄ.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz' U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm')
z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 mzrrca 1990 roku
o samorządzie gminrrym (tekst jednolity Z 20O1r.Dz. U. Nr l42, poz- 1,591 zpóźn' zm.).

1. W pro.jekcie uchwały budzetowej zaplanowano:
1) prognozowane dochody w wysokości 45.153.303,00 zł ze szczegółowością do działów.

rozdziałów i paragrafów w podziale na:

a) dochody bieżące w kwocie 44.753'303,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł
z uwzględnieniem subwencji w wysokości 10.067.231,00 zgodnej z wielkościami
przekazanymi przez Ministra Finansów.



2) wydatki budŹetu W wysokości 41.456.965,68 zł w szczegółowości do działów,
rozdziałów i paragtafów z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących w kwocie 43'370.730'68 zł' W ramach tych wydatków
wyodrębniono:
_ wydatki jednostek budżetowych' w tym na wynagrodzenia i składki od nich rraliczane

oraz wydatki zwięane z realizacjąich zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzęcz osob ftzycznych,
- wydatki na plogramy z ldziałem środków, o których mowa w afi. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych,

_ wypłaty z t1'tułu poręczeń i gwarancji,
- obsfuga dfugu.

b) wydatków majątkowych w krvocie 4.08ó.235,00 zł, z wyodrębnieniem:
- wydatków na inwesĘcje i zakupy inwestycyjne, w Ęm wydatki na programy

linansowane z udziałem środków, o których mowa w art' 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych,

2' Projekt uchwaĘ budżetov'ej zakłada deficyt w wysokości 2'303.662,68 zł, który
stanowi 5,l0 7o planowanych dochodów na 2013 rok. Deficyt powyŻszy zostanie
sfinansowany przychodami pocho dzącymi z:

1) pożyczki w kwocie - 2.000.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżefu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wańościowych, kredytów i poŻyczek z lat ubiegłych w kwocie 303.662,68 zł.

3. W projekcie uchwaĘ budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2013
w wysokości 4.071.31,0,00 zł.

4. W projekcie uchwaĘ budżetowej utworzono rczęrw:
- rezerwę ogólną w kwoci e 219'939,76 zł,
_ rezerwę celową w kwocie ll9.40l ,00 zl na realizację zadań własnych z zakresu
zar ządzania kry zysowe go.

Wyżej wymienione lezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów'

5. Prognozowana uchwała budżetowa zakłada dotacje podmiotowe w wysokości
3.217 '590,00 zł, z tego:

- I- sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu w kwocle 777.620,00 zł,
_ I-sze Niepubliczne Gimnazjum Sierpcu w kwocie 109.000,00 zł,
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- Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w kwocie l.200.000,00 zł,
_ Miejska Biblioteka w Sierpcu w kwocie 595.800,00 zł,
_ Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca w kwocie 135.170,00 zł.

6' W załączniku do uchwały budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów
zaliczanych do sek1ora finansów publicznych w wysokości |7.425,00 zł
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 229.124,00 zł'

7' W projekcie uchwĄ budżetowej przewidziano dotację przedmiotową w kwocie
200.000'00 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu oraz plan
przychodów i kosztów zakładu.

8. Proj ekt uchwaĘ budżetowej okeśla plan finansowy dochodów i wydatków nimi
finansowanych.

9. Zachowane zostaĘ wymogi określone w aft. 242 ustawy o finansach publicznych,
gdyż planowane wydatki bieŻące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

l0. Projekt uchwaĘ budżetowej wraz z uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem Nr
97 /\vry /2012 Burmistrza Miasta sierpca z dnia 14 listopada 2012 roku
i przekazany do RIO w dniu 15 listopada 20 12 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekaj ący postanowił jak w sentencji.
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