UCHWALA Nr 278/pl26llll/P/r3
Skladu Orzekaj4cegoRcgionalnejIzby Obrachunkowcj\YGdafsku
z dnia6 grudnia2013r.
rv sprawieopinii o projekcieuchuarl-budictorvejPowiatuSztumskiegona 2014rok oraz
rnoiliwoici sfinansowaniadeficytu budictu.
Na podsta\ieart. 13 pkt3 wzwi4zkuza . 19 ust.2 ustawyz dnia7 paZdziernika
(Dz. U. z 2012r.poz. 1l l3), orazaft. 2'+6ust.
1992r.o rcgionalnychizbachobrachunkowych
(Dz.U. z 2013r.poz.885z p62n.
publicznych
2009r.o finansach
I ustawyz dnia27 sierpnia
zm.J:
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przewodnicz4ca
czlonek
czlonck

pozytlwnie - z urvagami- opiniuje proiekt uchwaly budzctowcjPorviatuSztumskicgo
deficytubudzetu.
na 2014rok orrz moiliwo6cislinansolvania
NI208/2013Zarz4du
uchwala
Izbyrvplyngla
2013r.do tutejszej
W dniu 14listopada
projektu
$ielolehiq
przyjqcia
w
sprawie
2013
roku
z dnial3 listopada
PowiatuSztumskiego
plognozy finansowejdla powiatu sztumskicgona lata 2014-2021oraz projektubudzetu
powiatusztumskiego
na 2014rok wrazz uzasadnieniem.
na 2014 rok' Sklad
Badaj4cprojekt uchwaly bud2etowejPo$iatu SztumskieSo
zgodniez wymogamiokreilonymiw art.212'
Orzekaj4cystwicrdzil,2ezostalon opraco\\'any
an. 214, art. 215, arr.2l'/, art.222, ar1.235,art. 236 oftz art.23'7ustawyz dnia27 sierpnia
2009r.o finansachpublicznych(Dz. U. z 2013r.poz 885z p62n.zm.)orazuregulowaniami
z dnia22 czerwca
okreslonymirv uchwalcNr XLVII/298/2010Rady PowiatuSztumskiego
proceduryuchwalania
2010roku w sprawielrybu prac nad projektcmuchwalybudzetowej,
informacyjnych
material6\\
todzaju
i
szczcg6lowosci
budzetuPowiatu Sztumskicgooraz
projektowibudzetuor'azustalcniazakresui formy informacjio przebiegu
towarzysz4cych
za I p6hoczerokubudzetowcSo
$)konaniabudzeluPowiatuSztumskiego
og6lemw kwocie
dochodybud2eto\\'c
proiektbudZetuokreSlaplanowane
Przcdlo2ony
5 858.307zl
44.46().094
zl, \l tym: dochodybiezqcc38.610787 zl orazdochodymai4tkowe
wydatki
biez4ce
zl,
w
tym:
45.'72'1.450
Wydatki natomiastustalonow l4cznej kwocie
w wysokoSci
zl oraz wydatki maj4tkowe8.113.416zl. Przychodyzaplanowano
37.614.034
zl.
wysoko6ci
795.776
2.054.132zl, za!)rczchodyw
zl przewidujesigw
dellcyt budzettlna rok 2014w wysoko6ci1.258.356
Zaplanowany
caloScipokryi przychodamipochodz4cymiz wolnych Srodk6wjako nadwy2ki{rodk6w
pienig2nych
na rachunkubiez4cymbudzetu,wynikaj4cychz rozliczeirkredyt6wipozyczekz
lat ubieglych.
Zc wzglgduna to, ze zgodnie7'aft 21'l trst 2 pkt 2 ustawyo finansachpublicznych
dellcyt budzetujednostki samorzqduleryto alnego mo2e byi pokrlty, migdzy innymi,
z wolnychSrodk6wSkladOrzekajqcystwierdzil'2e planowany
przychociarni
pochodzqcymi
sposobpokryciadelic)'tujestzgodnyz pmwem.
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Na podstawie material6w towarzyszqcych projektowi uch\4aly budzetowej. Sklad
Orzekaj4cy stwierdza,2e w zakresie dochod6w iwydatk6w, opracowany zostal w pelnej
s,/c/cgolowosci
khs) likdrji hud/erowej.
Projckt budzetu pod wzglgdem merytorycznym obejmuje mozliwe do uzyskania
dochody wlasne powiatu z podzialem na dochody biezqce i maj4tkowc oraz wydatki na
realizacjgobligatoryjnych zadai wlasnychjak tez zadai zleconych.Zostal r6wnie2 spelniony
w)irn6g aft. 242 rst. 2 ustawy o finansach, kt6ry obliguje do zaplano$.aniaw bud2ecie
wydatkow biez4cych na poziomie nie wy2szym ni2 planowanedochodybiez4cepowigkszone
o nadwyzkgbudZetowqz lat ubieglych i wolne Srodki.
W uzasadnieniudo budzetu podano og6ln4 podstawg oraz spos6b kalkulowania
planowanychdochod6w i wydatk6w budzetowych.
Sklad Orzekaj4cyzwracajedl,nie uwagq. i2 zmiany klasyfikacji budzetowejwymaga
zaplanowaniew rozdziale 75019 Rady powiat6w, wydatk6w na szkolenia pracownik6w
niebgd4cychczlonkami korpusu slu2by cywilnej (l 4700). WaSciwym bqdziezastosowanie{
4300 - Zakup uslug pozostalych.
Bior4c pod uwagg calosi material6w przedlozonych do zaopiniowania sklad
orzckaj4cy stwierdzil, ze projekt blrdzelu zostal opracowanyzgodnie z prawem, a materialy
jemu towarzyszqce,pozwalajq ocenit zamietzenia'Zatz4d! Powiatu Sztumskiegow zakresie
realizacjizadai powiatu.
Od niniejszej uch*aly sluZy odwolanie do Kolegium
Obrachunkowejw Gdariskuw telminie l4 dni od dniajej dorqczenia.

Regionalnej Izby

9R,a:

l\liaZACA

