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^ 
z dnia 30 tistopada 2009r.

: \ V' \
w spra\wie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca

projekcie uchwaĘ budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prognozie łącznej kwoĘ
długu.

Napodstawie art.1j pk.2 i 3 oraz art. ]9 ust.2 ustawy z dnią7 października

1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz.

577 z poźn. zm.) oraz art. l72 ustawy z dnia 30 czeł'wca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz' (]' Nr 249, poz. 2104 z późn. zń.) Skłcłd orzekający Regionalnej Izby

obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:
&J $Ę.łs\łi} t { i Ei"j * K i

Przewodniczący

Członkowie:

- Ewa Dziarnowska

- Waldemar Rycharski
- Agnieszka Małkowska
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Obrachunkowej

nr 30 w terminie
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uchwalao co następuje:

$1
1. opiniuje pozy'tywnie przedłożony przez Burmistrza Miasta Sierpca projekt uchwały

budzetowej wtaz Z załącznikami na 2010 rok

2. opiniuje pozytywnie mozliwośó sfinansowania deficytu budzetowego ujętego

w projekcie uchwały budzetowej na 2010 rok ( pkt 2 uzasadntenia).

3.Uznaje, Że załączona do projektu uchwały budzetowej na rok 2010 prognoza długu jest

prawidłowa (pkt 13 uzasadnienia).

Uzasadnienie stanowi integraln ą częśc,r.nj;r.

s3
Uchwała podlega ogłoszeniu przęZ Gminę w trybie arI. I72 ust. 2 ustawy o finansach

publicznychwzakresie opinii, o której mowaw $ 1ust.2 i 3 uchwały..

$4
od uchwaĘ sŁuży odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Płocku. Al. Jachowicza

14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały'

otrzvmuią:
1. Burmistrz Miasta

2. Prczes Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie.

3. ala

PRZEWOD



UZASADNIENIE :ę

Projekt budzetu opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 2.7

sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. 1240) w związku z art.
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. * Przepisy wprow aclzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr l57, poz.124l) z równoczesnym uwzględnieniem przepisów
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z2001r.Dz.
U. Nr l42 poz.l59l zpoźn. Zm.).

1. Do projektu budzetu załączono:
_ prognozowane dochody w wysokości 35.481.692 zł ze szczegołowością do

działaw, w podziale na dochody bieŻące i majątkowe, w tym na dotacje.
_ wydatki budzetu w wysokości 4l.128.970 zł według szczegółowości do działów

i t ozdziałow z vły o drębni eni em wydatków b i eŹących i maj ątkowych;
- w planie wydatków bieŻącychwyodrębniono:

wydatki jednostek budżetowych _ w tym na wynagrodzenia i składki od nich
nali c zane or az W datki zw iązane z r e alizacj ąi ch statutolvy c h zadan,
dotacj e na zadania bieŻące,
świadczen ia na tzecz osób fizyc zny ch,
wydatki na obsługę długu,

- w planie wydatków majątkowych wyodrębniono: wydatki na inwesĘcje
i zakttpy inwestycyj ne.

2. Prognozowany budzet zakłada deficyt w wysokości 5.647.278 zł., który stanowi
l5r92o^ planowanych dochodów na 2010 rok.
Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochod zącymi z:
- .zaciryniętych kredy.tóry * kwocie 4.634.790 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki Środków pienięznych na rachunku bieżącymbudzętu

gminy, wynikającychzrozliczeń wyemitowanych papierów wartoŚciowych, kredytów
i poŻy czek z lat ubiegłych w kwocie 1.0lŻ.488 zł.

3. W projekcie budzetu utworzono rezerw1r:

- rezerwę ogólnąw kwocie 100.000 zł.,
-rezerwę ceiową w kwocie 10.000 zł na realizację zadan własnych z zakresu

zar ządzania k ry zy s owe g o

Wyżej wymienione ręZerwy nie przekr aczająustawowych progów.

4' Projektowany budzet uwzględnia p\an dochodów i wydatków na rea|izację zadan
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami W r,vysokości
5.953.917zł,
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'W projekcie budzętu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości:#

żĘ' 7'185'500 zł i określono limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata**r* 2olo-20r2.

6' Projekt budzetu zawiera dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zalłłesuadministracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień Z organami
administracji rządowej w wysokości 10.000 zł.

7' w projekcie budzetu określono dochody i wydatki zwięarle z rea1izacją zadańwykonywanych na postawie porozumień między jednostkami .;;"."ud"
tery.torialnego w wysokości 51.062 zł.

8' w projekcie budżetu przewidziano dotacje celowe dla podmi otów zaliczanych d,osektora finansów publicznych w kwo cie 3t.722 zł i ntezaliczanych do sektorafinansów publicznych narealtzację zadangminy w wysoko ści 214.400 zł.
9' Prognozowany bldżet zal<ładadotacje podmiotowe w wysok ości |.762.932 zł, ztego:

a/ dlaniepublicznych szkół w wysokości 559.33 3 złtj.:
- I-szej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu w kwoci e 27.495 zł,
- I-szego Niepublicznego Gimn azjumw Sierpcu w kwocie 88.639 zł,
- Gimnazjum im' Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w kwocie 443.199 zł,bl dla instytucji kultury w wysokoś ci 1.203.599 zł
- Domu Kultury w Sierpcu w kwocie 662.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki w Sierpcu w kwocie 454.659 zł,
- Pracowni DokumentacjiDziejow Miasta Sie1pca w Sierpcu w kwocie 86.940 zł.

l0' Do projektu budzetu dołączono plan ptzychodów i wydatków.Gminnego Funduszuochrony Środowiska i Gospodarki Woclnej,

11' Projekt budzetu ustala dotację przedmiotową dla ZakładuGospodarki Mieszkaniowej
w Sierpcu w wysokości 340.00 0 zł oraz plan przychodów i wydatków zakładu.

l2'Projekt budzetu określa plany rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimifinąn.^.-,^_' '^Liurqr lJU vv cuIy Ull.

13' Ana'iza załączonej do projektu budzetu prognozy długu wskazuje, iŻ kwotaprzypadających do spłaty rat kredytów i poŻyczek w 2010 r. w wysokości 1'.365.210 złoraz odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 392.005 zł stanowią 4o95 ,/,planowanych dochodów ogółem w tym roku budzetowvm.
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Łączna kwota długu na dzien 3LI2.20I0r' wyniesie 11.049.615 zł, co stanowi"='.

3'L,l4oń dochodów Miasta w 20i0 roku.

Zatówno łączna kwota długu jak i przypadające do spłaty kwoty kredytu i poŻyczek

wtaz z należnymi odsetkami nie przekraczają górnej granicy ustalonej w ustawie

o finansach publicznych dla jednostek samorządu ter1Ąorialnego wynoszącej:

- 60% w przypadku długu l art. 170 ust. 1 ustawy o f,rnansach publicznych/,

- 15 % w przypadku przypadających do spłafy w roku budżetowym rat kredyów

i poŻyczek wraz Z należnymi odsetkami l art. 169 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych

14. Projekt budzetu wtaz Z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oruz

prognozą długu został przyjęty Zarządzeniem Nr 95lwFl2009 Burmistrza Miasta

Sierpca z dnia 13 listopada2009 r. iprzekazany do RIO w dniu 17 listopada 2009r.

PrzedłoŻony przez Miasto Sierpc projekt budzetu na 2010 rok spełnia

wymogi określone przepisami prawa, w związku z czyffL wydano opinię jak

w sentencji uchwały.


