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Andrzej Zoiynski 
W6jt Gminy 
Somianka 

Somianka 16B 

07-203 Somianka 

W zalCfczeniu przesylam Uchwaly Nr Os.480.2018 Skladu OrzekajCfcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 Zamiejscowy w Ostrolyce z dnia 

3 grudnia 2018 roku. 

Z powazaniem 

Otrzymuj,t: 

I) Adresat 
2) ala 



rE Uchwala Nr OS.480.2018 

Skladu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wWarszawie 


z dnia 3 grudnia 2018 roku 


w sprawie wydania opinii 0 przedtozonym przez W6jta Gminy Somianka 

projekcie uchwaty budzetowej Gminy Somianka na 2019 rok oraz 0 mozliwosci 

sfinansowania deficytu budzetu. 

Na podstawie art. 13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) i art. 246 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 z p6zn. zm.) 

Sktad Orzekajqcy w sktadzie: 
Przewodniczqca - Jolanta Biatobrzewska 
Cztonkowie - Wojciech Tarnowski 

- Elibieta Dorota Gtaiewska 

uchwala, co nastE?puje: 

§ 1. 

Wydaje opiniE? pozytywnq 0 przedtozonym przez W6jta Gminy Somianka projekcie 

uchwaty budzetowej Gminy na 2019 rok. 

§ 2. 

Wydaje opiniE? pozytywnq 0 mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w 

przedtozonym przez W6jta projekcie uchwaty budzetowej Gminy Somianka na 2019 

rok. 

§ 3. 

Od niniejszej uchwaty stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorE?czenia . 



Uzasadnienie 


W dniu 19 2018 r. wptyn~fo do Izby 

w Warszawie Nr 24/Fn/18 W6jta Gminy Somianka z 

dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwaty budzetowej na rok 2019 Gminy 

Somianka oraz w sprawie uchwaty 0 Wieloletniej Prognozie Gminy 

Somianka na lata 2019-2024, kt6rym W6jt przedtozYf uchwaty 

budzetowej Somianka wraz z 

I. 

Projekt uchwaty budzetowej w dochod6w i wydatk6w zostat 

sporzqdzony w szczeg6fowosci budzetowej i prognozuje: 

1) dochody - 599.668,57 zt, w tym' 25.331.944,57 majqtkowe 

2) wydatki - 31.866.643,87 Zf, w tym: 24.106.567,87 

7.760.076,00 

W projekcie Gminy Somianka na 9 rok spetniony wym6g 

wynikajqcy z ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych, z kt6rym 

planowane wydatki ''''L.<~v''' nie przekraczajq dochod6w 

Podstawowe przyj~te w uchwaty budzetowej Sq ne z 

odpowiednimi okreslonymi w przez W6jta 

uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - zachowano zatem wymogi 

wynikajqce z art. ww. ustawy °finansach publicznych. 

Przedfozony projekt uchwaty budzetowej m.in.: 

- zr6dta pokrycia deficytu budzetu Gminy, 

- przychody i rozchody budzetu Gminy, 

- dochody i wydatki z realizacjq z administracji rZqdowej i 

innych zadan odr~bnymi ustawami, 

- dochody z tytUfU wydawania zezwolen na napoj6w alkoholowych i wydatki 

na realizacj~ okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz na zadan okreslonych w 

Gminnym Program Przeciwdziatania Narkomanii, 

- dochody z tytUfU za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 

przeznaczone na 

odpadami komunaln

- plan wydatk6w na 

- dotacje udzielane z 

pokrycie koszt6w 

ymi, 

Gminy, 

real

funkcjonowania 

wizowane 

gospodarowania 

Funduszu SOfeckiego, 
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- rezerw~ og61nq i rezerwy celowe, 


- limit zobowiqzan z tytutu zaciqganych kredyt6w i pozyczek, 


- upowaznienia dla W6jta. 


W swietle powyzszego nalezy uznac, ze przedtozony projekt uchwaty budzetowej 

spetnia niezb~dne wymogi okreslone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 

finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r., poz. 2077 z p6in. zm.) . 

II. 

Przedstawiony w projekcie uchwaty budzetowej Gminy Somianka deficyt na 2019 r. 

wynosi 3.266.975,30 zt i wedtug tego projektu zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzqcymi z zaciqgni~tych kredyt6w, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 ww. 

ustawy 0 finansach publicznych. 

Majqc zas na uwadze to, ze wedtug przedtozonego przez W6jta projektu uchwaty w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaplanowane w 2019 r. przychody nie 

spowodujq przekroczenia relacji wynikajqcej z art. 243 ustawy 0 finansach 

publicznych - nalezy uznac, ze Gmina Somianka ma mozliwosc sfinansowania 

deficytu budzetu przedstawionego w projekcie uchwaty budzetowej na 2019 r. 

Majqc powyzsze na uwadze, Sktad Orzekajqcy postanowit jak w sentencji. 

Przewodnicz'Ica Skladu Orzekaj'lcego: 

CZlO E' r 1_,":GIUt0 
eg iondlnej 1unkoweJ 

h.· /A 
mgr lolan'a "\ L r I .w,ka 
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