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U C H W A t A Nr Ci.404.2018 
Skladu Orzekaj'lcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wWarszawie 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie 
uchwaly budzetowej na 2019 rok oraz 0 mozliwosci sfinansowania deficytu 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), oraz art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
slerpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r" paz, 2077 p6Zn, zm.) Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 Zamiejscowy w Ciechanowie: 

P rzewod n i cZ'lcy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOtAKOWSKI 

uchwala, co nastElPuje: 
§ 1 

Wydaje si€? pozytywn'l opini€? z uwagami przedstawionymi w uzasadnieniu 0 przedlozonym 
przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaly budzetowej na 2019 rok 

§.2 

Wydaje si€? pozytywnq opiniE? w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego 
w projekcie uchwaly budzetowej na 2019 rok. 

§3 

1. Uchwala zostala podjE?ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podjE?cia. 

2. Opinia, 0 kt6rej mowa w § 2, podlega opublikowaniu przez GminE? Baboszewo w trybie 
okreslonym wart. 246 us!. 1 i 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

§4 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od dnia dorE?czenia. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyjql nastE?Pujqce 
kryteria stanowiqce podstawE? wydania pozytywnych opinii: 

1) kompletnosc przedlozanej dokllmentacji oraz zachowanie formalno-prawnych wymogow dotycz'lcych 
przedstawienia projektu uchwaly budzetowej, 

2) poprawnosc w zakresie planowania docl1od6w i wydatk6w, Z obowiqzkowYIll wyodr~bnienjem j 

wyszczegolnieniem wskazanyrn w ustawie 0 finansach pubJiczllych oraz uchwa{y organu stanowiqcego w 
sprawie tlybll prac nad projektem lIchwaly budzetowej, 

3) ujmowanie po stranie dochod6w i wydatk6w obowiijzkowych zadali wlasnych, 
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4) ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan 
zleconych ustawami, 

5) prawidlowos6 okreslenia dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadati realizowanych na podstawie 
porozumieli z organami administracji rzqdowej, 

6) prawidtowosc okresienia dochod6w i wydatk6w -zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze 
um6w lub porozumien mi~dzy jednostkami samorzqdu terytoriainego, 

7) zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budzetu biezqcego lub prawidlowosci sfinansowania 
ujemnego budzetu biezqcego, 

8) prawidlowos6 wskazania przychod6w i rozchod6w r6wnowazqcych wynik finansowy, 
9) zachowanie ustawowych zasad w zakresie mozliwosci sfinansowania deficytu, 
10) prawidlowosc przeznaczenia nadwyzki bud;:etu, 
11) zachowanie zgodnosci wartosci przyj~tych w projekcie uchwaly budzetowej z wartosciami wykazanymi w 

wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot 
przychod6w i rozchod6w oraz dfUgU, 

12) prawidlowosc ustalania rezelw og6111ej i celowych, 
13) prawidlowosc udzielania dotacji z bud;:etu, 
14) prawidlowosc plan6w przychod6w i koszt6w samorzEtdowych zaklad6w budzetowych, 
15) prawidlowosc plan6w dochod6w rachunku docrlod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w l1imi 

finansowanych, 
16) zachowanie zupelnosci i sp6jnosci budzetu, 
17) prawidlowosc okreslania Iimit6w dla zobowiqzan i zakresu upowaznieti zawartych w uchwale budzetowej, 
18) zachowanie zgodnosci z obowiqzujqcq klasyfikacjq budzetowq, 
19) prawidlowos6 rachunkowa projektu uchwaly budzetowej, 

Sklad Orzekajqcy stwierdza, iz powyzsze kryteria zostaly zachowane i wydaje opinie 
jak w sentencji. 

Projekt uchwaly zostal opracowany zgodnie z wymogami uchwaly Rady Gminy 
Nr XXXI/150/201 0 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly 
budzetowej Gminy Baboszewo. 

Zaplanowano dochody w wysokosci 34.958.17'1 zl z tego: 
biezqce w kwocie 34.828.171 zl, 
majqtkowe w kwocie 130.000 zl, 

oraz wydatk'l w wysokosci 40.560.158 zl z tego: 
biezqce w kwocie 33.203.800,38 zl, 
majqtkowe w kwocie 7.356.357,62 zl. 

Zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, gdyz 
planowane wydatki biezqce nie Sq wyzsze niz planowane dochody biezqce. 

C, Deficyt budzetu Gminy Baboszewo wynoszqcy 5.601.987 zl zostanie pokryty przychodami 
pochodzqcymi z kredytu w wysokosci 5.601.987 zl. 
Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowane zostaly rozchody w wysokosci 448.663,89 zl 
wynikajqce z wczesniej zaciqgniEitych zobowi'lzan z tytulu pozyczek, na kt6re przeznacza siEi 
przychody pochodz'lce z kredyt6w w wysokosci 448.663,89 zl. tqczne przychody budzetu 
wynoszq 6.050.650,89 zl, a rozchody 448.663,89 zl. 

Zachowana zostala wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie 
uchwaly budzetowej na 2019 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budzetu i 
zwiqzanych z nim kwot przychodow, rozchodow oraz dlugu. 

Sklad Orzekaj'lcy zauwaza jednoczesnie, ze w przedlozonym projekcie wystfipujq 
nieprawidlowQsci, kt6re powinny bye wyeliminowane na eta pie uchwalania uchwaly 
budzetowej, a mianowicie: 
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1) wykazana w zaiEjczniku Nr 2 0 wydatkach w dziale 710 rozdziale 71095 paragrafie 
6639 dotacja celowa nie zostala uj~t.a w zestawieniu planowanych kwot dotacji 
udzielonych z budzetu j.s.t. 0 kt6rym m6wi (art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy 0 

finansach publicznych), 
2) wyst~puje rozbieznos6 wykazanej og61nej kwoty wydatk6w majEjtkowych pomi~dzy 

zalEjcznikami projektu uchwaly budzetowej. W zalqczniku Nr 2 (wydatki) do projektu 
uchwaly budzetowej w dziale 900, rozdziai 90015, paragraf 6050 wykazano kwot~ 
79.406,87 zl, natomiast w zalqczniku Nr 12 (wydatki budzetu gminy na zadania 
inwestycyjne na 2019 rok nieobj~te Wieloletniq Prognozq Finansowq) w dziale 900, 
rozdzial 90015, paragraf 6050 wyst~puje kwota 36.233,27 zi. 

W6jt Gminy jest zobowiqzany zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych 
przedstawi6 Radzie Gminy Baboszewo opini~, 0 kt6rej mowa w § 1 niniejszej uchwaly przed 
uchwaleniem budzetu. 

PrzewodniczEjcy 
Skladu OrzekajEjcego 

CZi.ONEK KOLEGWM 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie t 

~~. 

mg,. ArtllX' Cybulski 


