Uchwala nr V/319/2014
Skiadu Orzekaj&cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 11 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o przedlozonym projekcie budzetu
Gminy Jezow na 2015 rok.
Na podstawie art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.
1113ze zmianami) Skiad Orzekajgcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Malgorzata Michalek - przewodniczgcy
2. Roman Drozdowski - czlonek
3. Wojciech Newerenczuk - czlonek

uchwala, co nastcpuje:
§1
Opiniuje pozytywnie projekt budzetu Gminy Jezow na 2015 rok.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajgcy rozpatrzyl przedlozony przez Wojta Gminy Je26w zgodnie z
art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zmianami) projekt budzetu na 2015 rok
wraz z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi.
Opiniujgc projekt budzetu Sklad Orzekajgcy wzigl pod uwage, w
szczegolnogci: tregc projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu, wysokogc
planowanych dochodow i wydatkow bud2etu, wielkogc planowanego wyniku
budzetu oraz przychodow i rozchodow bud2etu, a takze projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozy kwoty dlugu.
W wyniku analizy projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Sklad
Orzekajgcy stwierdzil, ze projekt zostal opracowany - co do zasady - zgodnie z
przepisami ustawy o finansach publicznych. Uchwala budzetowa zawiera
postanowienia, ktore okregla art. 212 ustawy o finansach publicznych.
Planowane wydatki budzetu sq wyzsze niz dochody o kwoty 837.331,00 zl, co
oznacza planowany deficyt budzetu. Przychody budzetu zostaly okreglone na kwoty
1.437.331,00 zl z tytulu planowanych do zaciggnigcia kredytow i pozyczek, zag
rozchody na kwote, 600.000,00 zi sq przeznaczone na splatc zobowiazan.

Przyjcte w projekcie budzetu wartosci, w szczegolno § ci dotyczace wyniku
budzetu , rozchodow oraz zwiazanej z nimi wysoko §ci dlugu Gminy sa zgodne z
wartosciami przyjctymi w projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
Gminy , co wypelnia dyspozycjc normy art . 229 ufp.
W projekcie budzetu zaplanowano wydatki biezace ni2sze niz dochody
bie2ace , oznacza to tzw. nadwy2kc operacyjna. Spelniona zostala zatem zasada
okre§lona w art. 242 ufp , zgodnie z ktora organ stanowiacy jednostki samorzadu
terytorialnego nie mote uchwalic budzetu , w ktorym planowane wydatki biezace sa
wyzsze ni2 planowane dochody biezace powickszone o nadwy2kc budzetowa z lat
ubieglych i wolne §rodki, o ktorych mowa w art. 217 ust . 2 pkt 6 ufp . Planowane
dochody majatkowe stanowia kwotc 1.838 . 401,00 zi , z tego kwota 942.901,00 zl
pochodzi z dotacji z budzetu UE na realizacjc projektow w ramach PROW, kwota
800.000 , 00 zl stanowi planowana dotacjc z Ministerstwa Sportu i Turystyk ze
srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

„Wojew6dzkiego

Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej", natomiast 95.500,00 zl Gmina
planuje pozyskac ze sprzeda±y skladnikow majatkowych .

Planowane wydatki

majatkowe stanowi , kwote 3 . 464.361,00 zl. Przy powyzszym Sklad Orzekajacy
przypomina, ae dochody ze sprzedazy majatku sa wartoscia , ktora ma wplyw,
migdzy innymi , na okre§lenie dopuszczalnego maksymalnego wskainika zadluzania
sic JST ( art. 243 ufp ), a tym samym na zdolno§c jednostki do bie2acego
regulowania zobowiazari , co wymusza biezaca analizc wykonywania budzetu oraz
ocenc moiliwo §ci finansowania planowanych zadari inwestycyjnych.
Zalo2one w bud2ecie kwoty rezerw budzetowych sa zgodne z art. 222 ustawy
o finansach publicznych .

Do uchwaly budzetowej opracowano odrcbne zalaczniki

obejmujace dochody budzetu i wydatki finansowane tymi dochodami , zwiazane ze
szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu, o czym stanowi art. 237 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
W dziale 900 , rozdziale 90002 oraz w tabeli nr 3b do projektu uchwaly
budzetowej dla przedsicwziccia pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami
komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Polnocnego Wojewodztwa
Lodzkiego wraz z budowa zakladu zagospodarowania odpadow " w roku 2015
zaplanowano wydatek w formie dotacji dla Zwiazku w wysoko§ci 38.973,00 zl.
Natomiast , z zalacznika do Uchwaly nr XXII / 80/2014 z dnia 22 wrze§nia 2014 roku
Zgromadzenia Zwiazku Micdzygminnego ,Bzura", wynika, 2e wysoko § c wplat
stanowiacych udzial we wkladzie dla Gminy Jezow na realizacjc tego
przedsicwziccia w roku 2015 wynosi 66 . 764,13 zl , a w roku 2016 kwotc 24.318,00
zl. W zwiazku z powy2szym , nale2y dokonac weryfikacji co do prawidlowo§ci
wydatkow planowanych w bud2ecie na realizacjc tego przedsicwziccia.
Opinic Skladu Orzekajacego o projekcie budzetu Gminy Jezow na 2015 rok
sformulowana w niniejszej uchwale stosownie do dyspozycji normy art. 238 ust. 3
ustawy o finansach publicznych Wojt Gminy jest obowiazany przedstawic, przed
uchwaleniem budzetu , Radzie Gminy Jezow.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do pelnego skladu
Kolegium.

Przewodniczqcy
Skladu 9aJgcego
Malgor'zath Michalek

