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Reg iona lne j  I zbv  Obrachu n  kowej

łH""i; ł,?,łoi,.,.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin projekcie
uchwaĘ budżetowej na 2010 rok o|az o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego i prognozie kształtowanla się długu Gminy Leoncin

Skład orzekający Regiona|nej |zby obrachunkowej w Warszawie w osobach:

Przewodniczący: mgr Krzysztof POLENS
Członkowie: mgr Renata SoKoLNlcK,A

mgr lreneusz KoŁAKoWsKl

na podstawie art .  13 pkt 2,pkt 3 iań. 19 iart .20 ustawy zdnia7 paidziernika 1992 roku o
regiona|nych izbach obrachunkowych lDz' U' z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pÓŹn' zm'l oraz
ań. 168, ań. 169, art. 170, art' 172, art' 1B1 ustawy z 30 czenvca 2005r. o finansach
pub|icznych IDz. U' z 2005r' Nr 249, poz. 2104 z pÓŹn' zm'l po dokonaniu ana|izy
przedłoŻonĄ przez Wójta Gminy Leoncin dokumentacji na posiedzeniu w Ciechanowie dnia
14 grudnia 2009r.

pcd jął  nas tępu jącą  uchwałę :

sl
Wydaje się pozytywną opinię o przedłozonym przez Wójta Gminy Leoncin pĘekcie uchwały
budzetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komuna|nego.

s2
Wydaje się pozytywne opinie w sprawach:

1) moz|iwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budzetowej na
2010 rok,

2) prawidłowoŚci dołączonej do pĘektu uchwały budzetowej na 2010 rok prognozy łącznej
kwoty długu na koniec roku budzetowego i |ata następne, wynikającej z p|anowanych i
zaciągniętych zobowiązań'

s3
Uchwała została podjęta jednogłoŚnie i wchodzi w zycie z dniem podjęcia oraz pod|ega
opublikowaniu w trybie okreś|onym w art. 172 tlst 2 ustawy o finansach pub|icznych'

s4
od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do pełnego składu Ko|egium Regiona|nej |zby
obrachunkowej w Warszawie w ciągu 14 dni od jej doręczenia'



Uzasadn ien ie

Skład orzekający Regiona|nej |zby obrachunkowej w Warszawie przyj{ następujące
kryteria stanowiące podstawę wydania pozytywnych opinii:

1) komp|etność pzedłożonej dokumentacji oraz zachowanie forma|no-prawnych wymogów dotyczących
przedstawienia projektu uchwały budżetowej,

2) poprawność w zakresie p|anowania dochodów i wydatkÓw, z obowiązkowym wyodrębnieniem wskazanym W
ustawie o finansach publicznych,

3) ujmowanie po stronie dochodów i wydatkÓw obowiązkowych zadań własnych,
4) ujmowanie po stronie dochodÓw i wydatków zarlań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami,
5) prawidłowość okreś|enia dochodÓw i wydatków związanych z rea|izaĄązadań rea|izowanych na podstawie

porozum ień z organam i ad mi n istracj i rządowej,
6) prawidłowość okreś|enia dochodÓw i wydatków związanych z rea|izaĄą zadań rea|izowanych w drodze

umów Iub porozumień między jednostkami samorządu terytoria|nego,
7) prawidłowość wskazania przychodów i rozchodów rownowazących wynik finansowy,
8) zachowanie ustawowych zasad w zakresie moz|iwoŚci sfinansowania deficytu i prawidtowości prognozy

kwoty długu' ze szczegÓ|nym uwzg|ędnieniem zapewnienia przestrzegania pzepisów ustawy dotyczących
uchwa|ania i wykonywania budzetów w następnych |atach, na ktÓre zaciągnięto zobowiązania,

9) prawidłowośĆ przeznaczenia nadwyżki budżetu,
10) prawidłowość usta|ania rezeniv ogó|nej ice|owych,
11) prawidłowośĆ udzie|ania dotacji z budżetu,
12) prawidłowośÓ okreś|enia wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budzetu

Unii Europejskiej i innych środkÓw pochodzących ze żródeł zagranicznych, niepod|egających zwrotowi,
13) prawidłowoŚÓ planÓw pzychodów i wydatków zakładÓw budzetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek

budzetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,
14) prawidtowośĆ p|anów pzychodów i wydatkÓw funduszy ce|owych,
15) zachowanie zupełności i spÓjności budzetu,
16) prawidłowość określania |imitów d|a zobowiązań i zakresu upoważnień zawańych w uchwa|e budzetowej,
17) zachowanie zgodności z obowiązującą k|asyflkacją budżetową
1 8) prawidtowośĆ rachunkowa projektu uchwały budżetowej.

Sktad orzekający stwierdza, iż powyższe kryteria zostały zachowane i wydaje opinie
jak w sentencji.

Zap|anowano dochody W Wysokości 28.236.346 zł z tego:
- biezące w kwocie 11'378'250 zł
- majątkowe W kwocie 16.858.096 zł,

oraz wydatki w wysokości 32.265 '652 zł z tego:
- biezące w kwocie 12'935'275 zł
- majątkowe W kwocie 19.330.377 zł,w tym

inwestycyjn e 19,308.912 zł.

Deficyt budzetu Gminy Leoncin Wynoszący 4.029.306 zł zostanie pokryty - przychodami
pochodzącymi z kredytÓw w WysokoŚci 2.668'306 zł oraz poiyczek w kwocie 1.361'000 zł.
Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W pro.;ekcie uchwały budżetowej zap|anowane zostały rozchody W WysokoŚci 216.800 zł
Wynikające z Wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytow, na które
przeznacza się pzychody pochodzące z Wo|nych Środkow w kwocie 2'16.800 zł' Łączne
przychody budżetu Wynoszą4'246'106 zł, a razchody 216.800 zł,

Analiza dołączonej do projektu uchwaty budzetowej na 2010 rok - prognozy kwoty
długu wykazała zadłużenie na koniec 2010 roku W WysokoŚci 16,49 %o (\.4.656.506 zł)
prognozowanego Wykonania dochodów w 2010 roku, a Więc zachowane zostały Wymogi art.
170 ust. 1 ustawy o finansach pub|icznych, W myŚl którego łączna kwota długu jednostki



samorządu terytoria|nego na koniec roku budzetowego nie moze pzekroczyć 60%
wykonanych dochodów ogółem tejjednostki w tym roku budżetowym.

Zachowane są również wymogi ań. 169 ustawy o finansach pub|icznych, gdyŻ łączna kwota
przypadających w danym roku budzetowym:
1) spłatratkredytówipoŻyczek, oktÓrych mowawań' 82 ust' 1 pkt2 i3wraz zna|eŻnymi

w danym roku odsetkami od kredytów i pozyczek, o których mowa w ań. 82 ust. 1'
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu

terytoria|nego na ce|e okreŚ|one w art, 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z na|eznymi odsetkami i
dyskontem od papierÓw wańoŚciowych emitowanych na ce|e okreŚ|one W art, 82 ust. ,1 ,

3) potencja|nych spłat kwot wynikających z udzie|onych przez jednostki samorządu
terytoriaI nego poręcze ń oraz gwarancj i

_ nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budzetowy dochodów jednostki samorządu
terytorialnego i wynosi:

2010r - 0,92 oń
2011r - 5,67 o/o
2012r - 4,84 o/o
2013r - 4,30 o/o
2014r - 3,98 %
2015r - 3,00 %

Wójt jest zobowiązany zgodnie z art. I8I ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedstawió
Radzie Gminy Leoncin opinie, o których mowa w $ 1 i $ 2 pkt 2 niniejszej uchwĄ przed
uchwaleniem budżetu.

Pzewodniczący
Składu ozekającego


