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Zespt Uchwala Nr SO-0952 /9/12/Pi/07
'4 920 Pile . Al

ionalneIj IzbY Obrachunkowej w Poznaniu
tel. 211 t; 2 Skladu Orz aJ&cego Reg
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie wyrazenia opinii o projekcie budietu Miasta Zlotow na 2008 rok.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izb* Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz4dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej lzby Obrachunkowej ' Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w skladzie:
Przewodnicz4cy: Ryszard A ksztulewicz
Czlonkowie: Krystyna ro yk
Halina Ku an
dzialaJ4c na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 . Nr 55, poz. 577 ze zm.) o przedlo2onym przez Burmistrza Miasta Zlotow
projekcie budzetu na 2008r. wr z z objagnieniami oraz prognoz4 l4cznej kwoty dlugu na koniec roku
budzetowego i lata nastcpne, wyn aJ4cej z planowanych i zaciagnictych zobowi4zan oraz informacJ4 o stanie
mienia kornunalnego wyra2a

opinie pozytywnq.

UZASADNIENIE
Projekt budzetu na 2008 r. zostal p zedlo2ony przez Burmistrza (Zarzkdzenie Nr 146/07 z dnia 15 listopada 2007
r.) celem zaopiniowania.
Sklad OrzekaJ4cy dokonal analizy i oceny przedlozonych materialow skladaJ4cych sic na projekt budzetu gminy
pod wzglcdem merytorycznym, ra hunkowo - formalnym i prawnym i ustalil, co nastgpuje:
I.
1.

Projektowana kwota dochod " budzetu na rok 2008 ustalona zostala w wysokogci 36.484.463 zl, tj.
104,26 % planowanych docho low po zmianach na rok 2007.
Dochody budzetu ujeto w odziale na dochody bie24ce i dochody majqtkowe. Kwoty dochodow
maJ4tkowych i bie24cych zgod e z postanowieniami art. 165 „a" ustawy o finansach publicznych.
Zaplanowane dochody sklasy kowane zostaly ze szczeg6lowogci4 do dzialow, rozdzialow i paragrafow (wg
tregci zalqcznika Nr I do pro ektu uchwaly bud2etowej), co odpowiada zapisom zawartym w uchwale o
procedurze uchwalania budge ( uchwala Nr XV/173/05 z dnia 29 wrzegnia 2007 r. ze zm . ). Spelnia to
wymog okreglony przepisami rt. 184 ust . I pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r . o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze z n .).
Klasyfikacja dochodow u vzglgdnia przepisy rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 14 czerwca
2006 r . w sprawie szczegolo ej klasyfikacji dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow oraz
grodkow pochodz4cych ze irk el zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz . 726 ze zm.).

2. W dochodach budzetu zaplan wano dotacje na realizacj @ zadan z zakresu administracji rz4dowej i innych
zadan zleconych ustawami , tj. adania bie24ce zlecone.
S4 one zgodne z danymi dysp nentow tych grodkow ( Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 z
dnia 16 paidziernika 2007 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewodzkiej w Pile Nr DPL
3101-29/ 07 z dnia 18 paidzie iika 2007 r.).
3. Kwota udzialu Miasta Zloto w podatku dochodowym od osob fizycznych i kwota l4cznej subwencji
ogolnej, w sklad ktorej wcho zi czcgc ogwiatowa i rownowazgca na 2008 r. jest zgodna z wielkogci4
wykazan4 w pigmie Ministers a Finansow ST3-4820-26/2007 z dnia 10 paidziernika 2007 r .

4. W dochodach planowane s4 rowniez dochody z maJ4tku gminy, tj. z oplat za zarzzd, uzytkowanie i
uzytkowanie wieczyste nieruc omogci, z najmu i dzierzawy i odplatnego nabycia prawa wlasnogci, wplywy
z tytulu przeksztalcenia pram uzytkowania wieczystego przysluguJ4cego osobom fizycznym w prawo
wlasnogci. Spelnia to wymog art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorzgdu terytorialnego (Dz. U z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zrn.) w zw. z art. 184 ust. I pkt I ustawy o
finansach publicznych.
5. Pozostale dochody wlasne, w tyro z tytulu podatkow i oplat lokalnych zaplanowano w oparciu o
przewidywane wykonanie poc atkow i oplat w 2007 roku oraz nowych stawek, ktore bed4 obowi4zywaly w
2008 roku.
6. Planowane wydatki budzetu us
plane po zmianach na 2007 r. .
Powstal deficyt na rok budzet
o przychody z zaciggnigtych

alone zostaly w kwocie 45.137.387 zi, co stanowi 112,83 % w stosunku do
q one wyzsze od planowanych dochodow o 8.652.924 zl.
wy. Jako przychody - zrodla sfinansowania deficytu wskazano:
redytow na rynku krajowym w kwocie 8.652.924 zl,

Przychody i rozchody budzetu przedstawia zalgcznik Nr 14 do projektu uchwaly budzetowej. Planowany
deficyt w projekcie budzetu wy osi 23,72 % planowanych dochodow 2008 r.
7. Wydatki budzetu zaprojektow ne zostaly w szczegolowogci do dzialow, rozdzialow i paragrafow, co
odpowiada zapisom zawartym uchwale o procedurze uchwalania budzetu.
Spelnia to wymog okreglony p zepisami art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (ze zm.).
Klasyfikacja wydatkow uwzgle nia przepisy rozporz4dzenia Ministra Finansow z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie szczegolowej klasyfi acji dochodow i wydatkow, przychodow i rozchodow oraz grodkow
pochodz4cych ze zrodel zagran cznych.
8.

Okreglone zostaly dochody i
ydatki na realizacjc zadan z zakresu administracji rz4dowej i innych zadan
zleconych gminie w kwotach godnych z dotacjami planowanymi przez dysponentow tych grodkow (wg
tregci zalacznika Nr 3 i 4 ). Sp nia to wymog okreglony przepisami art. 184 ust . I pkt 13 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach pu1licznych.

9.

Wyodrgbnione zostaly dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych w kwocie
265.000 zl i wydatki na realizac jg zadan okreglonych w programie profilaktyki i rozwi4zywania problemow
alkoholowych oraz przeciwdzia ania narkomanii w kwocie 285.000 zl ( zal. Nr 8).

10. Projektowane wydatki maj4tko e sklasyfikowane w dzialach: 600, 750, 754, 851, 900, 926 zaplanowano w
l4cznej kwocie 16.917.838 zl. W odrgbnym zalqczniku Nr 6 do projektu uchwaly budzetowej (zgodnie z
zapisarni procedury uchwalani budzetu) wymieniono przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne z
podaniem nazwy zadania i plan wanych kwot.
11. Wydatki zwiazane z wieloletni i programarni inwestycyjnymi przedstawiono w zal4czniku Nr 7 do projektu
uchwaly budzetowej. Trek za cznika zostala sporz4dzona zgodnie z zasadami okreglonymi w art.166 ust.
2 ustawy o finansach publiczny .
12. Planowana kwota rezerwy ogol ej wynosi 90.000 zl i nie przekracza 1 % planowanych wydatkow budzetu,
co spelnia wymog art. 173 ust. ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano rowniez rezerwy celowe
w kwocie 337.538 zl na:
• porcczenia dla TBS-u - )0.000 zl,
• dofinansowanie zakupu ornografu dla Szpitala Powiatowego w Zlotowie - 100.000 zl,
• prace remontowe w Mu eum Ziemi Zlotowskiej - 60.000 zl,
• realizacjc zadan wlasn h z zakresu zarz4dzania kryzysowego - 187.538 zl, co stanowi 0,99 %
wydatkow biez4cych mniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzen oraz wyd tki na obslugc dlugu, zgodnie z ustaw4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarz4dzaniu kryzysowyi (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Rezerwa celowa nie przekracz 5 % planowanych wydatkow budzetu. Spelnia to wymog art. 173 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.l

13. Dalsze ustalenia Skladu Or ekajgcego wskazuj4, ze w planowanych wydatkach budzetu wlagciwie
zaplanowano sfinansowanie o Iigatoryjnych zadari wlasnych, w tym przede wszystkim w zakresie ogwiaty,
kultury, opieki spolecznej, opt cenia skladek na rzecz izb rolniczych.
14. Zakres upowaznieri zawartyc i w projekcie uchwaly budzetowej w^^ ocenie Skladu OrzekaJ4cego spelnia
wymogi ustawy o finansach pi blicznych i ustawy o samorz4dzie gminnym.
15. W projekcie budzetu gmin y zaplanowano takze przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wo flnej, zakladow budzetowych oraz dochody i wydatki rachunkow dochodow
wlasnych.
H.
Informacja o stanie mienia komur ^alnego jest sporzqdzona zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych
oraz wytycznyrni okreglonymi prz z radg w uchwale o procedurze uchwalania budzetu.
III.
Zalozenia prognozy kwoty dlugu zalicznik do zarzadzenia Nr 146/07 Burmistrza z dnia 14 listopada 2007 r.)
zostaly zaopiniowane przez Sklad odrebn4 opini4 (Nr SO -0951/100p/12/Pi/07 z dnia 26 listopada 2007 r.) na
podstawie art. 172 ust. I pkt 2 ustaa y o finansach publicznych.
IV.
Informacje dodatkowe.
1. Sklad OrzekaJ4cy wskazu e, ze stosownie do przepisow art. 184 ust. I pkt 7 i 8 ustawy o finansach
publicznych, uchwala bu zetowa okregla plany przychodow i wydatkow funduszy celowych. Z
literalnego brzmienia prze isu wynika, ze w zal4czniku Nr 9 - plan przychodow i wydatkow Gminnego
Funduszu Ochrony Srodo iska i Gospodarki Wodnej, nr 10 - plan przychodow i wydatkow zakladow
budzetowych nie nale y arnieszczae stanu grodkow obrotowych na pocz4tek oraz na koniec roku.
Natomiast w zal4czniku 13 nie nalezy zamieszczac stanu grodkow pieni@znych na pocz4tek oraz na
koniec roku. S4 to wielkog i wynikowe i nie powinny bye przedmiotem uchwalania przez rack.

Wskazu14c na powyzsze Sklad Or2jekaJ4cy postanowil jak w uchwale.
Pouczenie:
Od uchwaly Skladu Orzekajdcego , luny odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w
terminie 14 dni od daty dorcczeniaj uchwaly.
Przewodn iczgcy
Skladu OrzekajgQego
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Ryszak1'Auksztulewicz

