
U C H W A t. A Nr Ci.322.2020 
Skfadu Orzekajllcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie wydania opini i 0 przedfozonym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie 
uchwafy budzetowej na 2021 rok oraz 0 mozliwosci sfinansowania deficytu 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 us!. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pai:dziemika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2137) oraz art. 238 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 
Sklad OrzekajCjcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6/ Zamiejscowy 
w Ciechanowie: 

Przewodnicz,\cy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala, co nast~puje: 
§ 1 

Wydaje si~ pozytywnCj opini~ 0 przedlozonym przez Wojta Gminy Baboszewo projekcie 
uchwaly budzetowej na 2021 rok. 

§2 

Wydaje si~ pozytywnCj opin i~ w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego 
w projekcie uchwaly budzetowej na 2021 rok. 

§3 

1. Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

2. Opinia, 0 ktorej mowa w § 2, podlega opublikowaniu przez Gmin~ 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 dor~czen ia . 

U zasadnienie 

Sklad OrzekajCjcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyjCjI nast~pujCjce 
kryteria stanowiCjce podstaw~ wydania pozytywnych opinii : 

1) komplelnosc przedlozonej dokumentacj i oraz zachowanie formalno-prawnych wymog6w dotyczqcych 
przedstawienia projektu uchwaly budtetowej, 

2) poprawnosc w zakresie planowania dochod6w i wydatk6w, z obowi'lzkowym wyodr'1bnieniem 
i wyszczeg61nieniem wskazanym w uslawie 0 finansach publicznych oraz uchwaly organu slanowiqcego 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzelowej, 

3) ujmowanie po stronie dochod6w i wydalk6w obowi'lzkowych zada" wlasnych, 
4) ujmowanie po stronia dochod6w i wydatk6w zada" z zakresu adminislracji rzqdowej i innych zada,; 

zleconych ustawami, 
5) prawidlowosc okreslenia dochod6w i wydalk6w zwiqzanych z realizacj'l zada,; realizowanych na podslawie 

porozumien Z organ ami administracji rz'ldowej, 



6) prawidlowosc okreslenia dochod6w i wydatkow zwi'lZanych z realizacj'l zadari realizowanych w drodze 
umow lub porozumieri mi'ldzy jednostkami samorz'ldu terytorialnego, 

7) zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budzetu bieZqcego lub prawidlowosci sfinansowania 
ujemnego budzetu biez'lcego, 

8) prawidlowosc wskazania przychodow i rozchodow rownowaz'Icych wynik finansowy, 
9) zachowanie ustawowych zasad w zakresie mozliwosci sfinansowania deficytu, 
10) prawidlowosc przeznaczenia nadwyzki budzetu, 
11) zachowanie zgodnosci warlosci przyj~!ych w projekcie uchwaly budZetowej z warlosciami wykazanymi w 

wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budzetu i zwi'lZanych z nim kwo! 
przychodow i rozchodow oraz dlugu, 

12) prawidlowosc ustalania rezerw ogolnej i celowych, 
13) prawidlowosc udzielania dotacji z budzetu, 
14) prawidlowosc plan6w przychodow i koszt6w samorz'ldowych zaklad6w budzetowych, 
15) prawidlowosc planow dochodow rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w nimi 

finansowanych, 
16) zachowan ie zupelnosci i spojnosci budtetu, 
17) prawidlowosc okreslania lim~ow dla zObowiqzari i zakresu upowaznieri zawartych w uchwale budZetowej, 
18) zachowanie zgodnosci z obowi'lzuj'lc'l klasyfikacj'l budzetow'l, 
19) prawidlowosc rachunkowa projektu uchwaly budzetowej. 

Sklad OrzekajC\cy stwierdza, iz pOwyZsze kryteria zostaty zachowane i wydaje opinie 
jak w sentencji. 

Projekt uchwaly zostal opracowany zgodnie z wymogami uchwaly Rady Gminy 
Nr XXX1/150/2010 z dnia 9listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly 
budzetowej Gminy Baboszewo. 

Zaplanowano dochody w wysokosci 42.941 .334 zl z tego: 
biezqce w kwocie 39.820.636 zl, 
majqtkowe w kwocie 3.120.698 zl, 

oraz wydatki w wysokosci 45.909.406 zl z tego: 
biezqce w kwocie 39.438.246 zl, 
majGjtkowe w kwocie 6.471.160 zl. 

Zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, gdyi: 
planowane wydatki biezGjce nie sGj wyzsze niz planowane dochody biezGjce. 

Deficyt budzetu Gminy Baboszewo wynoszGjcy 2.968.072 z! zostanie pokryty przychodami 
pochodzGjcymi z kredytu w wysokosci 1.800.000 zl oraz przychodami pochodzGjcymi 
z niewykorzystanych srodk6w pieniEiznych, 0 kt6rych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 0 

finansach publicznych w kwocie 1.168.072 zl. Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 
ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

!:.Gjczne przychody budzetu wynoszq 2.968.072 zl, a rozchody 0 zl. 

Zachowana zostala wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie 
uchwaly budzetowej na 2021 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budzetu 
i zwiGjzanych z nim kwot przychod6w oraz dlugu. 

W6jt Gminy jest zobowiqzany zgodnie z art. 238 us!. 3 ustawy 0 finansach publicznych 
przedstawic Radzie Gminy Baboszewo opiniEi , 0 kt6rej mowa w § 1 niniejszej uchwaly przed 
uchwaleniem budzetu. 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

CZl.ONEK KOLEGIUM 
Regionainej lzby Obra.chunkoweJ 

w WarszaWle \ 

~ki mgr Artur Cybuls 


