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UCHWALA Nr 284lpl26 lllPll4
SkladuOrzekaj4cegoRegioDalnejIzby Obrachunkowejl" GdR{isl.rt
z dnia 3 grudnia2014r.

t?. i l

{!14 *
'-,',(,r'

w sprawieopinii o projekcieuchwa$ budietowejPowiatuSztumskiegona 2015rok oraz
mo2liwoScisfinansowaniadelicytu budietu.
Na podstawieart. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dr'ia 7 pa2dziemika
(Dz. U. z 2012t.poz. lll3 z p62n.zm.),oraz
1992r.o regionalnychizbachobrachunkowych
publicznych(Dz. U. z 2013r.poz.
2009r.
o
finansach
a1t.246ust. 1 ustawyz dnia 27 sierpnia
885z p62n.zm.);
w Gdanskuw osobach:
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunlowej
1) Alicja Srubkowska
2) ZygmuntBach
3) MarianKujawski

-

przewodnicz4ca
czlonek
czlonek

pozytywnie- z uwagami - opiniuje projekt uchwaly budietowej Powiatu Sztumskiego
na 2015rok oraz moiliwosci slinansowaniadelicytubudietu.
W dniu 13 listopada2014r.do tutejsz€jlzby wplynglauchwalaNr 295/2014Zatz4di
PowiatuSztumskiego
z dnia l0 listopada2014rokuw sprawieprzyj9ciaprojektuwieloletniej
prognozy finansowej dla powiatu sztumskiegota lata 2015-2021 oraz projektu budzetu
PowiafuSztumskiegona 2015 rok wraz z nzasadnieniem.
Badaj4cprojekt uchwaly budzetowejPowiatu Sztumskiegona 2015 rok, Sklad
Orzekaj4cystwiedzil, ze zostalon opracowanyzgodniez wymogamiokeslonymi w art. 212,
art.2I4, aft. 215, edt.2l7, afi.222, axt.235,afi.236 otauart.237 ustawyz dnia 27 sierpnia
2009r. o finansachpublicznych (Dz. U, z 2013r.poz. 885 z p62t zm.) oraz uregulowaniami
okreSlonymiw uchwale Nr XLVIll298l2O1,0Rady Powiatu Sztumskiegoz dnia 22 czerwca
2010roku w sprawietrybu prac nad projektemuchwalybudzetowej,proceduryuchwalania
budzetuPowiatu Saumskiegooraz rodzajui szczeg6lowosci
material6winformacyjnych
projektowi
towazysz4cych
budzetuoraz ustaleniazakresui formy informacjio przebiegu
wykonaniabudzetuPowiatuSztumskiego
za I p6lroczeroku budzetowego.
projektbudzetuokre6laplanowane
Przedlo2ony
dochodybudzetoweog6lemw kwocie
zl orazdochodymajqtkowe5.590.372zl.
44.912.'763
zl, w tym: dochodybiei4ee39.322.391
Wydatki natomiast ustalono w ]4cznej kwocie 46.808.453 zl, w tym: wydatki biez4ce
37.614.44'1
zl onz \,'tydatkimaiqtkowe9.194.006
zl.
Zaplanowanydefic)'t budzetuna rok 2015w wysoko6ci1.895,690zl przewidujesig
pokryi przychodamipochodz4cymiz kredytu w kwocie 1.671.690zl otaz pozyczkl,w
kwocie224.000zl.
Ze wzglQduna to, ze zgodniez ait. 217 !st. 2 pkt 2 ustawyo finansachpublicznych
deficyt budzetujednostki samorz4duter).torialnego
moze byd pokr'.ty, migdzy innymi,
przychodamipochodz4cymiz ked)'t6w i pozyczek, Sklad Orzekaj4cystwierdzil,2e
planowanysposdbpokryciadefic)'tujesl/godny/ prawem.
pozyczekl kred1t6wna rynku krajowymzaplanowanow
Przychodyz zaci4gniQtych
wysokosci2.511.690zl. za!:rozchodyzaplanowa[ow wysokosci616.000zl, przezraczaj4c
je na splatqotrzymanych
krajowychpozyczeki ked)'t6w.

z
Na podstawiematerial6wtowarzysz4cych
Fojektowi uchwaly budzetowej,Sklad
Otzekaj4cy stwierdza, ze w zakresie dochod6w i wydatk6w, opracowanyzostal w pelnej
szczeg6lor.roSci
klasyfikacjibud?elowej.
Projekt budzetu pod wzglQdemmerytorycznymobejmuje mo2liwe do uzyskania
dochodywlasnepowiatu z podzialem na dochodybiez4cei maj4tkoweoraz wydatki na
Zostalr6wniezspelniony
realizacjgobligatoryjnych
zadaf wlasnychjak tezzadai zleconych.
do
zaplanowania
w budzecie
w),m6g art. 242 !st. 2 ustawy o finansach,kt6ry obliguje
wydatk6wbie24cychna poziomienie wyzszymniz planowane
dochodybie24cepowigkszone
o nadwyzkgbudzetow4z lat ubieglychi wolneSrodki.
W uzasadnieniudo budzetupodanoog6ln4 podstawQoraz spos6bkalkulowania
planowanych
dochod6wi wydatk6wbudzetowych.
Sklad Orzekaj4cyzwracajedynie uwagg,iz w zal4cznlkt n 6 do projektu uchwaly
budzetowejokreilaj4cym ,,Dochodyi wydatki zwiqzanez realizacjqzadai wykonanychna
podstawieporozumief (um6w) migdzy jednostkamisamorz4duterytorialnego"nalezy
wykazai wydatki powiatu z t)4ulu zaplanowaniaw dziale 60013 dotacji na realizacjq
projektupzebudowydrcgi wojew6dzkiej.
wsp6lnego
Bior4c pod uwagQ calo6i material6w przedlozonychdo zaopiniowaniaSklad
zgodniez prawem,a matedaly
Orzekaj4cystwierdzil,2eprojektbudzetuzostalopracowany
jemu towarzysz4ce,pozwalaj4ocenii zamietzeriaZafi4dv Powiatu Sztumskiegow zakresie
realizacjizadafpowiatu.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Gdaiskuw terminie14dni od dniajej dorgczenia.
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