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U C H W A t A Nr Ci.336.2016
Sktadu Orzekaj~cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wydania opmll 0 przedtozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie
uchwaty budzetowej na 2017 rok oraz 0 mozliwosci sfinansowania deficytu

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 238 i 246 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tj. Oz. U. z 2016 r. poz. 1870)
Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6t Zamiejscowy w
Ciechanowie:
Przewodnicz~cy:

Cztonkowie:

uchwala, co

Jan RUDOWSKI
Renata SOKOLNICKA
Krzysztof POLENS

nast~puje:

§1
Wydaje si~ pozytywnq opini~ 0 przedfozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie
uchwafy budzetowej na 2017 rok.
§2
Wydaje si~ pozytywnq opini~ w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie uchwaly budzetowej na 2017 rok.
§3

1. Uchwafa zostafa

podj~ta

jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

2. Opinia, 0 kt6rej mowa w § 2, podlega opublikowaniu przez Gmin~ Sochocin w trybie
okreslonym wart. 246 Ust. 1 i 2 ustawy 0 finansach publicznych.
§4

Od niniejszej uchwaly stuzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od dnia dor~czenia.
Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie przyjql
kryteria stanowiqce podstaw~ wydania pozytywnych opinii:
1)

2)
3)
4)
5)

nast~pujqce

kompletnosc przedtozonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych wymog6w dotyczqcych
przedstawienia projektu uchwaty budzetowej,
poprawnosc w zakresie planowania dochod6w i wydatk6w, z obowil:,\zkowym wyodr~bnieniem i
wyszczeg61nieniem wskazanym w ustawie 0 finansach publicznych oraz uchwaty organu stanowiqcego w
sprawie trybu prac nad projektem uchwaty budietowej,
ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w obowiqzkowych zadan wtasnych,
ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan
zleconych ustawami,
prawidtowosc okreslenia dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych na podstawie
porozumien z organami administracji rzqdowej,

6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

prawidfowosc okreslenia dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze
um6w lub porozumien mi~dzy jednostkami samorzetdu terytorialnego.
zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budzetu biezqcego lub prawidfowosci sfinansowania
ujemnego budzetu biezqcego.
prawidfowosc wskazania przychod6w i rozchod6w r6wnowaiqcych wynik finansowy.
zachowanie ustawowych zasad w zakresie mozliwosci sfinansowania deficytu.
prawidtowosc przeznaczenia nadwyzki budzetu.
zachowanie zgodnosci wartosci przyj~tych w projekcie uchwaty budzetowej z wartosciami wykazanymi w
wieloletniej prognozie finansowej. w tym co najmniej w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot
przychod6w i rozchod6w oraz dtugu,
prawidfowosc ustalania rezerw og61nej i celowych.
prawidtowosc udzielania dotacji z budzetu.
prawidfowosc plan6w przychod6w i koszt6w samorzqdowych zaktad6w budzetowych.
prawidfowosc plan6w dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w nimi
finansowanych,
zachowanie zupefnosci i sp6jnosci budzetu,
prawidfowosc okreslania limit6w dla zobowiqzan i zakresu upowaznien zawartych w uchwale budzetowej.
zachowanie zgodnosci z obowiqzujqcq klasyfikacjq budzetowq.
prawidfowosc rachunkowa projektu uchwafy budzetowej.

Sktad Orzekajctcy stwierdza, iz powyzsze kryteria zostaty zachowane i wydaje opinie
jak w sentencji.
Projekt uchwafy zostaf opracowany zgodnie z wymogami uchwafy Nr XXVI1I193/201 0 Rady
Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwafy
budzetowej Gminy Sochocin.
Zaplanowano dochody w wysokosci 22.203.022 zi z tego:
biezqce w kwocie 21.925.942 zt
majqtkowe w kwocie 277.080 zt,
oraz wydatki w wysokosci 23.427.595 zt z tego:
biezqce w kwocie 21.476.534 Zf
majqtkowe w kwocie 1.951.061 zt
Zachowane zostaiy wymogi okreslone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, gdyz
planowane wydatki biezqce nie Sq wyzsze niz planowane dochody biezqce.
Deficyt budzetu Gminy Sochocin wynoszqcy 1.224.573 zi zostanie pokryty przychodami
pochodzqcymi z emisji papier6w wartosciowych (obligacje) w wysokosci 1.224.573 zt.
Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych.
W projekcie uchwaty budzetowej zaplanowane zostafy rozchody w kwocie 775.427 zt
wynikajqce z wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan z tytutu zaciqgni~tych pozyczek i
kredyt6w, na kt6re przeznacza si~ przychody pochodzqce z emisji papier6w wartosciowych
(obligacje) w wysokosci 775.427 zt tqczne przychody budzetu wynoszq 2.000.000 zt, a
rozchody 775.427 zt
Zachowana zostaia wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych korelacja
wartosci wykazanych w projekcie uchwafy budzetowej na 2017 rok i projekcie wieloletniej
prognozy finansowej, w tym w zakresie wynikll budzetu i zwiqzanych w nim kwot przychod6w
i rozchod6w oraz dfugu.
W6jt Gminy jest zobowiqzany zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy 0 finansach
publicznych przedstawic Radzie Gminy Sochocin opini~, 0 kt6rej mowa w § 1 niniejszej
uchwaiy przed lIchwaleniem blldzetu.
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