
UCHWAtr A Nr 4l6lPl20l0
ACEGO REGTONALNEJ rZBy OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE

uchwaty b

z dnia 15 grudnia 2010 roku

o przedloZonym przez W6jta Gminy Belsk Duiy projekcie
ej na 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt.3, art. 19 ust.2 i art.20 ustawy z dnia 7
patdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U.
Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) - Sktad orzekajqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespdl w plocku;

RZEKAJ

Przewodnicz1ey
Czlonkowie:

uchwala, co nastgpuje:

- Agnieszka Malkowska
- Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak

$1

Opiniuje pozytywnie przedlolony przez W6jta Gminy Belsk DuZy projekt uchwaly
budzetorvej na 201 1 rok.

$2

Uzasadnienie stanowi integraln q czg36 uchwaly.

$3

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegiurn Regionalnej lzby Obrachunkowej w
Warszawie za po5rednictwem Zespolu w Plocku, Al. Jachowiczanr 30 w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej uchwaly.

PRZEWODNICZACA
Skladu Ofle]<qjqcego

^s, ngi$,Atffu?o*'kuOtrzvmuia:
l. W6jt Gminv
2.Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
3. ala
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UZASADNIENIE

Projekt budzetu opracowano na podstawie przepis6w ustawy z dnia 27

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p62n. zm.) z

r6wnoczesnym uwzglgdnieniem przepis6w ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samonqdzie gminnym (tekst jednolity z200lr.Dz.U. Nr 142, poz. l59l zp62n. zm.).

1. Do projektu budzetu zalqczono:

l) prognozowane dochody w wysokoici 19.454.457,00 zl ze szczeg6lowoSci4 do dzial6w,

w podziale na:

a) dochody bielqce w kwocie 16.188.990,00 zl

b) dochody maj4tkowe w kwocie 3.265.467,00 zl

z uwzglEdnieniem subwencji w wysokoSci 6.423.443,00 zl zgodnej z wielkoSciami

pr zekazany mi pr zez Ministra F inans6w.

2) wydatki bud2etu w wysoko$ci 18.914.258,00 zl wedlug szczeg6lowo$ci do dzial6wi

r ozdzial6w z wyodrgbnieniem :

a) wydatk6w biez4cych w kwocie 14.982.396,00 zl. W ramach tych wydatk6w

wyodrgbniono:
- wydatki jednostek budZetowych, w tym na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

oruzwydatki zwiqzane zrealizacj4 ich zadah statutowych,
- dotacje na zadania biezqce,
- Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych,
- wydatki na programy zudzialem 3rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych,
- obslugg dlugu,

b) wydatk6w maj4tko!\ych w kwocie 3.931.862,00 zl zv,ryodrgbnieniem:
- wydatk6w na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacji.

2. R62nica miEdzy dochodami a wydatkarni stanowi nadwyzkq budzetu w kwocie

540.199,00 zl z przeznaczeniem na planowanq splatg rat pozyczek w kwocie

540.199,00 zt.

3. Projektowany budzet okreSla:
- dochody i wydatki zwi1zane z realizacjq zadafl z zal<resu administracji rz4dowej

zleconych gminie ustawami,
- dochody z tytulu wydawania zezwoleri na sprzedaZ napoj6w alkoholowych oraz

wydatki na rcalizacjE zadah okreSlonych w gminnym programie profilaktyki i

rczwiqzywania probl em6w alkoholowych,



- wydatki na realizacjE zadafi okreslonych w gminnym programie przeciwdzialania
narkomanii.

4. W projekcie budZetu utworzono:
- rezerwg og6ln4 w wysokoSci 65.735 ,00 zl,
- rezerwQ celow4 w wysokolci 34.265,00 zl na realizacjg zadafi wlasnych z zal<resu
zar z7dzani a kryzys ow e go.

wyzej wymienione rezerwy mieszcz4 sig w granicach ustawowych prog6w.

5. W projekcie budzetu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2011 w wysokosci
3.578.319,00 zl, w tym na programy finansowane z udzialem Srodk6w europejskich
i innych Srodk6w pochodz4cych ze Srodk6w zagranicznych niepodlegaj4cych
zwrotowi w wysokosci 2.355.158,00 zl

6. W projekcie budZetu przewidziano dotacje podmiotowe dla:
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Duzym w wysokoSci 180.94 5,00 zl,
- Niepublicznego Przedszkola ,,Koszalek - Opalek" w R6zcach w wysokosci
317.250,00 zl.

7. W zalqczniku do uchwaly budZetowej okreSlono dotacje celowe dla podmiot6w
zaliczanych do sektora finans6w publicznych w wysokoSci 353.543,00 zl i
niezaliczanych do sektora finans6w publicznych w kwocie 40.000,00 zl.

8' W zal1czniku do projektu uchwaly budzetowej zamieszazono plan przychod6w i
koszt6w zakladu budzetowego, tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej w Belsku
Duzyrn.

9, Zachowane zostaly wymogi okreSlone w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
gdyL planowane wydatki biezqce nie s4 wyhsze niz planowane dochody bieZ4ce.

10. Projekt budzetu wrazzuzasadnieniem zostalprzyjgty Zarz4dzeniem Nr 75110 W6jta
Gminy Belsk DuLy z dnia l0 listopada 2010 roku i przekazany do RIO w
Warszawie Zespol w Plocku w dniu 16 listopada 2010 roku (tj. znaruszeniem art.
238 ust. I ustawy o finansach publicznych).

Bior4c powyzsze pod uwagg sklad orzekai4cy postanowil jak w
sentencji niniejszej uchwaly. 
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msr AgniX{#kl<owska


