
UCHWALA Nr 279/W /06
Skladu OrzekajAcego Regionalnej Izby Obrachunkowcj

w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2006 roku

rv sprawie opinii o przedlo2onym przez Z^t:zqtf powiatu Wolomiiskiego projekcie
uchwaly budzetorvcj na 2001 rok s,raz z objainieniami oraz irforDracia o
stanie micnia komunalnego.

Na podsta*ie art. 13 pkt 3 w zrviqzku z art. 19 ust. 2 onz nft. 20 ust. 2 ustrwy z
dnia 7 paldziernika 1992 roku o regionalnych izbaoh obrachunkorvych (tckstjedn. l)2.U.
z 20Ol r. Nr 55, poz. 577 z poinzn.) - Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicz4ca:
Czlonkowie:

uclrNala. co nastgpuje:

- hvona Molitor-
- Lucvna Kusiiska
- Bo2cna Zyclr

s r
Wydajc pozytyrvn4 opiniQ o przedlo2onym prz.ez Zarzqd powiatu Wolomiriskicgo

piojek.ic itch$ab., bud:i.to\.,'ej na 200? rol: qraz z obja(nicniami i inlbrrnaci4 o sranic
rnienia komunalncgo.

$ 2
Od ninicjszej uchwaly slu2y odwolanie do Kolcgiurn Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Warsza$,ie w tcrminie l,l dni od daty.jcj dorEczenia.

Uzasadnienic

Uchu'alq Nr ll- 142/2006 z dnia l4 listopada 2006r. Zarz4d polviatu Wolonriiskicgo
postano\lil przekazai Rcgionalnej lzbie Obrachunkowcj u, Warszau.ie projckt uchwaly
bud2ctowej na rok 2007 u,raz z inlbmacj4 o stanic mienia kornunalncso. 

-

W dniu I 7 listopada 2006 roku S rarosra pou ia ru Wolom irisl iego przcdloTyl pro jekt
tuchlvab bud2etowc-j na rok 2007 wraz z objarinicniarni o.oz p.ognurq,ilugu i infbrmaojq
o stanic mienia komunalncgo.

Sklad Orzckaj4cl Regionalnej lzby Obrachunkowcj w Warsza\.,.ie dokonat analizv i
occny $y'\\, matc al6w prz)jmuj40 nastqpuj4ce kryterial
I okrcslon4 przepisami a't. 181 ust. I usta$,y z dnia 30 czerwoa 2005 roku o finansacrr

publicznych oraz art.55 ust.2 ustaw), z dnia 5 czerlca l99g roku o samorzadzic
powiato\a_vm terminowoii przcdloZenia opiniowanych dok umcnt6\1, oraz ich wzaiemna
spoinoSd.



2. wypelnicnie wymog6w, co do zakresu informacyjnego i szczeg6towosci projcktu
uchr.valy bud2etowej i towarzysz4cych mu nlalerial6w, ustalonych przez Radq pou,iatu
Wolomir'rskicgo w uchwale Nr Vll/47l99 z dnia 4 rnaja 1999 roku u. sprawic okrejlenia
lrybu pracv nad proiektcm uch$aly budzetowcj.

3. opracou'anie projektu uchrvall, bud2etowej rv szczcg6lorvo(ci wskazalcj \\, art. lg:l ust.
I ustawy o tinansach publicznych,

,1. zgodnoSi zaplanowanych Zr.6del dochodciw i kierunk6w ich wydatkorvaria z
oboui4zuj4cl,mi w tym zakresie przepisuni pra\!a. a w szczeg6h.ro(ci zabczpicczenic
realizacji zadai wlasnych powiatu

5. utu,orzenic rezer{a ogoJnej zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 173 usta!v}. o
linansach publ icznyclr.

6. zgodnodi prz.1,chod6rv wskazanych jako Zr6dla slilansorvania plano.rvancgo dellcytu z
ul.micnionlrri rv arl. 168 ust.2 ustawv o finansach publicznl,ch w tym zgodno(i kwoly
planowanyclr przychodcirv z ich przeznact.euem na cele rymienione w art. g2 ust. I
uslarvy o linansach publicznych.

7. zgodnoSi proponowanych upowazniei dla organu wykonawczego z przcpisami ar1. lg4
ust. I pkt 10 i ust. 2 omz.u1. 188 ust.2 i ar1. 195 ust.2 ustawy o l inansach publicznych,

8. rypclnienic rymog6u, aft. 166 ust. 2 ustawy o firansach publicznych u,zu,iqzku z
okrcileniem limit6w rwdatk6w na wicloletnie programy inrl'est1,cyjne,

9. prai.,idlc'*o!i przedlozoncj ,.Prognozy dlu{u i splat na rok 2007 i iata nastQpne,,
l0.opracowanic ,. lnformacji o stanic mienia Porliatu Wolomiliskiego" zgodnie z zasadami

okre6lonymi w art. 180 ustawl o finansach publicznych.

I L zgodnoSi zastosou,ancj klasylikacji bud2ctowei z przepisami Rozporz4dzenia Minislra
Finans6w z dnia 14 czerqca 2006 roku u sprarvie szczegolo$,ej klasytikacji
dochod6rv, qJdatk6\\', przychodirw i rozclrod6u, oraz Srodk6w poohodz4cych ze lrtidcl
zagraniozlrl,ch (Dz.lJ. Nr 107, poz. 726 zp6in.nrr.).

Przedlo2ony projekl uohwaly bud2etowcj l,o\\,iatu Woloniiskicgo na 2007 rok
$'raz z nalerialani towarzysz4cymi spclnia w-wmienionc u_r2ej kryteria, przl- czyrn na1e2y
/.auwaZya, t2:

1)Dcficyt budzetu Po$,iatu Wolomiiskiego na 2007 roklr,_vnosi (t.600.61,7 zl co
odpowiada ustawowej dcfinicji dcficytu bud2etu.j.s.t. okrcSlone-j w art. l6g usta\\T o
finansach publiczny,ch. tslqdnc .iesl zatcm zwigkszenie deficytu budTetu do k$,oty
9.211.150 zl z tytulu splat zaciqgniqtyoh kredyt6r,. poiczek iwykupu obligac-ii
komruralnvch na lqczn4 kwotq 2.610.533 z{ (d j uohwaly budzctowej)

2) W zal4czniku Nr 1 u'dzialc 853. rozdz. 85333, $ 244 przewidziano (rodki w ramach
SPO RZL z ihzqdu Pracy. Proponuje sie zmiang $ 2241 na 210 z odporviedniq cz*,art4
c)I14.



3) W zal4czniku Nr 2 suma kolumny 10 nie odpowiada sumie dotacji wynikaj4cych z
zalqcznik6w o dotacjach (zal. '7a+9+10). R62nica w kwocie 15.000 zl wytlka z
nieuwzglqdnienia w zal. Nr 2 kwoty z zal. Nr 10 (dzial 900, rozdz.90095),

4) W zal4czniku Nr 3:

- rv zad. 2, I l, l 2 suma kolumn 7 i 8 nie stanowi kolumny 6,
'w' zad. 7 w uykazanl.m okresie realizacji 2007-2009 nie okreSlono naklad6w w roku
2007,

- w zad. I I suma kolumny 5 wynosi L537.000 zl (iest 1.887.000 zl),

- \\ zad,. 14 l4czne naklady w okresie realizacji 2001-2010 okre6lono na kwotg 700.000
przy czyr suma naklad6w za okres 2007-2008 daje kwotq lqcznych naklad6w,

- w zad. 17 nie wystqpuje zadanie Iieloletnie,

- w zad. l9 wystgpujq niezgodnodi z zal. Nr 2 w kt6ryn wskazrno rczdzjal92120,

- w kolumnie Nr 6 podana w nagl6wku suma kolumn jest niezgodna z zawarlo6ci4 przy
poszczeg6lnych zadaniach,

5) W projekcie budzetu nie przewidziano odpisu na zakladowy iirndusz Swiadczen
socjalnych.

Maj4c na uwadze powyZsze Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej rv
Warszau ic postcnou il jak w sentencji.


