UCIIWAŁA Nr Pł.416.11
SKŁADU oRzEKAJĄcEGo REGIoNALNEJ IZBY oBRACHUNKoWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca projekcie
uchwaĘ budżetowej i deficycie na 2012 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 (ekst jedn.
z 200] r.
Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn' zm.) oraz ąrt. 230 ust' 2 pkt ] i art. 246 ustclwy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. 1240 z późn. zm) _

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w lI/arszawie Zespół w Płocku;

Przewodniczący
Członkowie:
uchwala, co następuje:

- Ewa Dziarnowska
- Waldemar

Rycharski

- Romana Ignasiak

$1
l.opiniuje pozyt1'wnie przedłożony przez Burmistrza Miasta Sierpca projekt uchwĄ
budżetowej na 2012 rok.

2.opiniuje pozytyr^łrie możliwośó sfinansowania deficytu budżetowego
w projekcie uchwaĘ budżetowej na 2012 rok (pkt 2 uzasadnienia).

$2
Uchwała podlega opublikowaniu przez Miasto Sierpc w

Ębie art.

o finansach publicznych w zakresie opinii, o której mowa w 1 ust. 2
$

od uchwĄ służyorganom

ujętego

246 ust. 2 ustawy

uchwĄ.

s3
Miasta odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespofu w Płocku, A1. Jachowicza nr 30
w terminie 14 dni od daĘ doręczenia uchwĄ.

UZASADNIENIE
Projek1 budzetu opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r' o finarrsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn' zm') z równoczesnym

uwzględnieniem przepisów ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirrrrym
(ekst jednolity z2001r. Dz. U. Nr 742,poz. 1591 zpóźn. zm.).
1

' Do proj ektu

1)

b

udżetu załączono:

prognozowane dochody w wysokości 42.323,723,50 zł ze szczegółowościądo działów,
rozdziałów i paragrafow w p odzia\e na:

kwocie 4l.673.723,50 zl
b) dochody majątkowe w kwocie 650.000,00 zł
z uwzględnieniem subwencji w wysokości 9.530.344,00 zgodnej
przekazanymi przez Ministra Finansów.
a) dochody bieżące w

z

wielkościami

-22) wydatki budżetu w wysokości 44.578.319,96 zł w szczegółowoścido

działów,

rczdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących w kwocie 40.147.439,8l zł. W ramach tych wydatków
wyodrębniono:
- wydatki jednostek budżetowych, w

Ęm na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

oraz wydatkt związute z rca|izacjąich zadań statutowych,
- dotacje na zadałia bieżące,
- świadczenia na
_

rzecz osób ftzycznych,

wydatki na plogramy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

ustawy o finansach publicmych,
- obsługa dfugu.

zł, z wyodrębnieniem:
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w ań' 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

b) wydatków majątkowych w kwocie 4.430.880,l5

o finansach publicmych,

2. Prognozowany budzet zakłada deficy w wysokości 2.254.596,46 zł, który stanowi

5133

yo planowanych dochodów na 2012 rok. Defic}'t powższy zostanie

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
l) poĄczki w kwocie _ 2.000.000'00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bleżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeij wyemitowanych papierów
wartościowych, kred1tów

ipoĘczek z lat ubiegĘch w kvłocie254.596,46 zł'

3. Proj ektowany budżet określa:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami,
- dochody i wydatki związane z ręalizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu tery'torialnego,

z t1'tułu wydawania zerwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na fealizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

-dochody

rorwięyw ar,;'a ploblemów alkoholowych,
-wydatki na realizację zadń określonych w gminnym programie przeciwdziałania
i

narkomanii.

4. W projekcie budŹetu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2012 w wysokości
4.406.II0,94 zl.

-35. W projekcie budżefu utwolzono rezerv},:
- tezerwę ogólną w kwocie 150.970,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 110.500,00 zł na realizację zadań własnyc
h
zar ządzania kryzys owe go.

z

za]<resu

Wyżej wymienione rezenły mieszczą się w granicach ustawowych progów.
ó. Prognozowany budżet zakłada dotacje podmiotowe w wysokości2.404.120,00
zł,
z tego:

- I- sza Prywatna

Szkoła Podstawowa w Sierpcu w kwocie 115,920,00
_ I-sze Niepubliczne
Gimnazjum Sierpcu w kwocie 129.600',00 zł,

zł,,

- Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w kwocie
700.000,00 zł.

Dom Kultury w Sierpcu w kwocie 828.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka w Sierpcu w kwocie 522.500,00 zł,
- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca w kwocie
108.100,00 zł.
-

7.

W

załączniku do

zaliczanych

do

uchwĄ

budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów

selctora finansów publicznych

w

wysokości 27.269,21 zł

i niezaliczanych do sęktora finansów publicznych w kwocie 250.000,00 zł.

8. W projekcie budzefu przewidziano dotację przedmiotową w kwocie
365.000,00 zł
d1a Zakładu Gospodarki Mieszkarriowej w Sierpcu oraz planprzychodów
i kosztów
za]<ładu.
9. Projekt budzetu określaplan finansowy dochodów i wydatków

nimi finansowanych.

I0, Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
gdyż planowane wydatki bieżące nie sąwyższe niż planowane
dochody bieżące.

11. Projekt budżetu wTaz

z

uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem Nr

1001wF12011 Burmistrza Miasta sierpca z dnia
r przekazany do RIO w dniu I 5 listopada 201 1 roku.

14 listopada 2011

roku

Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekający postanowił jak w sentencji.
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