
UCHWAŁA Nr Pł.413.2013 
SKŁADU ORZEKAJ ĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w WARSZAWIE 
z dnia 06 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie 
uchwały budżetowej na 2014 rok. 
 
  Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 
230 ust. 2 pkt 1 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 
2013r.poz. 885 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół w Płocku: 

 
Przewodniczący:        - Romana Ignasiak 
Członkowie:       - Waldemar Rycharski 
                  - Agnieszka Małkowska 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Miasta Gostynina projekt uchwały 
budżetowej na 2014 rok. 
 

§ 2 
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

UZASADNIENIE 

 
 Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) z 

równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz..U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). 
 

1.W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano: 

1) dochody w wysokości 47.951.859,00 zł  ze szczegółowością do działów i źródeł dochodów, 

w podziale na: 

a) dochody bieżące w kwocie 46.308.859,00 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 1.643.000,00 zł 

z uwzględnieniem subwencji w wysokości 12.908.787,00 zł zgodnej z wielkościami 

przekazanymi przez Ministra Finansów. 
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2) wydatki budżetu w wysokości 43.282.530,00 zł według szczegółowości do działów i 

rozdziałów z wyodrębnieniem: 

  a) wydatków bieżących w kwocie 41.849.545,00 zł. W ramach tych wydatków 

wyodrębniono: 

  - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 

  - dotacje na zadania bieżące, 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

  - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p; 

  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, 

  - obsługę długu. 

 

  b) wydatków majątkowych w kwocie 1.432.985,00 zł, z wyodrębnieniem: 

  - wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: programy finansowane z 

udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, 

  - dotacji. 

 

2.Projekt uchwały budżetowej zakłada nadwyżkę budżetu w kwocie 4.669.329,00 zł, z 

przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 4.581.329,00 zł i pożyczek 

w kwocie 88.000,00 zł. 

 

3. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwy: 

    -  rezerwę ogólną w kwocie 406.000,00 zł, 

    - rezerwę celową w kwocie 96.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu    

zarządzania kryzysowego. 

 Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów. 
 

4. W projekcie uchwały budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 

1.402.600,00 zł. 

 

5. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 

1.283.000,00 zł dla: 

 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w wysokości 6.600,00 zł,  

 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Leśne Ludki „ w wysokości 44.400,00 zł 

 3) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w wysokości 792.000,00 zł, 

     4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie w wysokości 500.000,00 zł; 
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6. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano dotację przedmiotową dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie w kwocie 310.506,00 zł, 

 

7. W załączniku do projektu uchwały budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów 

zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.385,00 zł i 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 177.000,00 zł. 

 

8. W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan przychodów i 

kosztów zakładu budżetowego, tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 

686.100,00 zł, 

 

9.  Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż 

planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.  

 

10. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem Nr 

111/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2013 roku i przekazany do 

RIO w dniu 15 listopada 2012 roku. 

 

   Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. 


