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Składu p'rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie opinii o projekcie uchwaĘ budżetowej Miasta i Gminy Szturn
na 20t1 rok oraz możliwościsfinansowania deficytu budżetu.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
puździemika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2007r.
Nr 55, poz. 577 z poź. zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1 57, poz. 1240 z poźn. Zm),
Skład Orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Elzbieta Kuzyniak
2. Małgorzata Kopowicz
3. Łucjan Dfugosz
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przewodnicząca

członek
członek

stwierdza, co następuje:
W dniu 15 listopada2010r. wpłynęłozarządzenie Nr 98ll0 Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2O10t w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2}ll-2020

uchwĄ budzetowej na rok 2011.
Badając projekt uchwĄ budzetowej Miasta i Gminy Sztum na 20II
rok, Skład Orzekający stwierdził, Ża został on opracowany zgodnie
Z wymogami określonymi w art. 2I2, art. 214, art. 222 ust. l, art. 235, art.
236 oraz art. 242 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z poźn. Zm.).
i projektu

PrzedłoŻony projekt zal<Łada, ze Miasto i Gmina osiągnie dochody
ogółem w wysokości52.354.713 zł, w tym dochody biezące stanowią kwotę
40.506.319 zł, a dochody majątkowe kwotę 11.848.394 zł.Wydatki budzetu
ogółem zaplanowano w kwocie 57.868.690 Zł, w tym wydatki bieżące
w wysokości 4L106.276 zł, a wydatki majątkowe W wysokości
16.762.414 zł, wobec czego deficyt budzetowy stanowi kwotę 5.513.979 zł,

który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi Z kredyów
(poŻyczek) w wysokości 1.600.000 zł i wolnych środków w wysokości
3.913.977 zł. Projekt budzetu zal<łada powyższe przychody W łącznej

wysokości 5.513.979 Zł, którę przęZnacza się na pokrycie plałrowanegcl
deficytu. Ze względu na to, że zgodnie z art. 2I7 ust.2 ustawy- z dnia 27

sierpnia 2a09r. o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może by" pokryty, między innymi, wyżej wymienionynri

przychodami,

Skład Orzekający stwięrdził, Żę planowany

sfinansowania deficytu jest zgodny z prawem.
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Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje mozliwe do
uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące
i majątkowe oraz wydatki na ręalizację obligatoryjnych zadń własnych, jak
też zadan zleconych. Został również spełniony vvymóg art. Ż42 ustawy
o finansach, który obliguje do zapIanowania W budzecie wydatków
bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieŻące
powiększone o nadwyzkę budzetowązlatubiegłych i wolne środki.
Stwierdzono także pewne nieprawidłowości polegającę na:
o nie określeniu w treściprojektu uchwaĘ budzetowej limitu zobowiązan
wynikającego z art.212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
o nie określeniuw treściprojektu uchwĄ budzetowej kwot wydatkow
przypadających do spłaty w danym roku z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji, do czego obliguje art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach
publicznych,
o nieprawidłowym określeniuw zał'ącnriku Nr 2 dotyczącym wydatków
w dziale 757-obsługa długu publicznego w rozdziaIe 757} -Ftozliczęnia
Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych prZęZ Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego rodzaju wydatków w zakresie kwoty
w wysokości180.000 zł'
o nieprawidłowym opisie w uzasa-dnieniu do projektu uchwĄ (str. 59)
wydatków działU 7 5 7 -obsługa długu publicznego.

W

uzasadnieniu

dochodów mozliwe

w

do budzetu szczegółowo przedstawiono

do

uzyskania

w roku

źródła

budzetowym 20Il

poszczegolnych działach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono
zadaria przewidzianę do realizacji w 2011r. wedfug działow klasyfikacji

budzetowej.

Biorąc pod uwagę wszystkie materiały przedłożone do zaopiniowania,
Skład orzekĄący stwierdził, żQ projekt uchwĄ budzetowej został
opracowany zgodnie z obowiązującymi W tym zakresie wymogami
zawaĘmi w wyżęj wymienionej ustawie o finansach publicznych,
a materiaĘ jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzęnia Burmistrza
w zakresi e r ealizacii zadan gminy.
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