
UCHWALA Nr P1.411.11 
SJ:<lADU ORZEKAJ1\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 

z dnia 30 listopada 2011 roku 


w Sflrawie opmll 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Zabia Wola projekcie 
uc hlValy budzetowej i deficycie na 2012 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 
pa~dziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn. Z 2001 r. Dz. U. 
Nr j5, poz. 5 77 z pain. zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 7, poz. 1240 z pain. zm.) - Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespal w Plocku: 

Przewodnicz~cy - Agnieszka Malkowska 
Cz;I()nkowie: - Waldemar Rycharski 

- Romana Ignasiak 
uc.hwala, co nast'tPuje: 

§ 1 
1. Opiniuje pozytywnie przedlozony przez W6jta Gminy .labia Wola projekt uchwaly 

budzetowej na 2012 rok. 

2. Opiniuje pozytywnie mozliwosc sfinansowania deficytu budzetowego ujt(tego w 

projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok (pkt 2 uzasadnienia). 

§2 
Uchwala podlega opublikowaniu przez Gmint( .labia Wola w trybie art. 246 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych w zakresie opinii, 0 kt6rej mowa w § 1 ust. 2 uchwaly. 

§3 
Od uchwaly sluzy Organom Gminy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem Zespolu w Plocku, AI. lachowicza ill 30 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaly. 

UZASADNIENIE 

Projekt budzetu opracowano na podstawie przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) z r6wnoczesnym 

uwzglt(dnieniem przepis6w ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<ldzie gminnym 

(tekstjednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) . 

1. Do projektu budzetu zahtczono: 

1) prognozowane dochody w wysokosci 24.819.770,40 zl ze szczeg610woscict do dzia16w 

i zr6de! dochod6w w podziale na: 

a) dochody biezctce w kwocie 24.535.474,50 zl, 

b) dochody majcttkowe w kwocie 284.295,90 zl, 

z uwzglt(dnieniem subwencji w wysokosci 5.603.219,00 zl zgodnej wielkosciami 

prz:.ekazanymi przez Ministra Finans6w; 
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:1) 	wydatki budzetu w wysokosci 27.239.770,40 zl wedlug szczeg6lowosci do dzial6w i 

rozdzia!6w z wyodrltbnieniem: 

a) wydatk6w biezqcych w kwocie 21.354.844,50 zl, w ramach tych wydatk6w 

wyodrltbniono: 

- wydatki jednostek budzetO\vych, w tym na \vynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

oraz wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadan statutowych, 

- dotacje na zadania biezqce, 

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 

- wydatki na programy z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy 0 finansach publicznych, 


- obsluga d!ugu . 


b) wydatk6w majqtkowych w kwocie 5.884.925,90 zl z wyodrltbnieniem: 

- wydatk6w na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na finansowane z udzialem 

srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodzqcych ze zr6de! zagranicznych 

niepodlegajqcych zwrotowi, 

- dotacji. 

2. 	Prognozowany budzet zak!ada deficyt w wysokosci 2.420.000,00 zl, kt6ry stanowi 

9,75% planowanych dochod6w na 2012 rok. Deficyt pO\vyzszy zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzqcymi: 

- z zaciqgni~tych pozyczek w kwocie 2.100.000,00 zl, 

- wolnych srodk6w , jako nadwyzki srodk6w pieni~znych na rachunku biezqcym 

budzetu gminy wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w 

kwocie 320.000,00 zl. 

3. Projektowany budzet okresla dochody i wydatki: 

- na realizacj~ zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie ustawami, 

-dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz 

wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiqzywania problem6w alkoholowych, 

-wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie przeciwdzialania 

narkomanii. 

4. W projekcie budzetu utworzono rezerwy: 

- rezerw~ og61nq w kwocie 240.000 zl, 

- rezerw~ celowq w kwocie 60.000,00zl na realizacj~ zadan wlasnych z zakresu 

zarzqdzania kryzysowego. 

Wyzej wymienione rezerwy mieszczq si~ w granicach ustawowych prog6w. 
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5. 	 W projekcie budzetu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2012 w wysokosci 

5.850.000,90zt. 

6. 	W projekcie budzetu przewidziano dotacje podmiotowe dla: 

-	 instytucji kultury, t.j. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w .labiej Woli w 

wysokosci 115.000,00 zt i dla Domu Kultury w .labiej Woli w wysokosci 

475.000,00 zt, 

- niepublicznych przedszkoli "PROMYK" w Ojrzanowie Towarzystwo i ".lABKA" 

w .labiej Woli w lqcznej kwocie 950.000,00zt. 

7. 	 W zalqczniku do uchwaly budzetowej okreslono dotacje celowe dla podmiotow 

zaliczanych do sektora finansow publicznych w wysokosci 34.925,00 zl i 

. niezaliczanych do sektoia finansow publicznych w kwocie 15.000,00 ·zt. 

8. 	Projekt budzetu wraz z uzasadnieniem zosta1 przyj~ty z(lrzqdzeniem Nr 48/2011 

Wojta Gminy .labia Wola z dnia 14 listopada 2011 roku i przekazany do RIO w 

dniu 15 listopada 2011 roku. 

9. 	Zachowane zostaly wymogi okrdlone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, 

gdyz planowane wydatki biezqce nie Sq wyzsze niz planowane dochody biezqce. 

Bior~c powyzsze pod uwag~ Sklad Orzekaj~cy postanowit jak 

w sentencji niniejszej uchwaly. 

I R Z [ ' ~, O DN I CZ1\CA 
Sklt1m· r . j~cego 
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