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Przewodniczqca:
Czlonkowie:
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ddd4qc na podstawieart. 13 pkt 3 i art. 19 ust.2 ustawyz dnia7 pa2dziernika
1992r.o regionarnycn
izbach
obrachunkowych
(Dz.U.
z 2001r.Nr55,poz.577ze zm.\
wyraZa
o przedlozonympnez W6ita Gminy Kaczory projekciebudzetuna 2012 rok wraz z uzasadnieniemi
materialami informacyjnymi
opinie pozytywne.
UZASADNIENIE
t.
W6jt w dniu 15 ljstopada2011r.ptzedlozylRegionalnej
lzbieObrachunkowej
w poznaniupro1ekt
uchwalybudzetowejna 2012r.,celem zaopiniowania.
wraz z projektempzedlozonezostalo
uzasadnienie
do uchwaly
orazmaterialy
informacyjne.
w dniu27sierpnia2010r.Radacminy KaczorypodielauchwaleNrxxxll lig3lzo1ow sprawietrybu
prac nad projektemuchwaly budzetowej.Szczeg6lowoS6
pro1ektu,uzasadnjenieoraz malelatv
informacyjne
zalqczonedo projektuodpowiadajq
wymogomokreSlonym
ww. uchwalq.
.
W projekciebudzetuna 20i2r. zostalyustalone:
. dochody
w wysokosci
20.379.0'lO
zl, tj. 106,36% planowanych
dochodow
na 2Ol1r.
. wydatkiw wysokosci
23.068.120
zl, tl. 121,88% ptanowanych
wydatk6wna2O1|1r.
Proponowane
w proJekcie
budzetudochodybiez4cesq wyzszeod planowanych
wydatkow
biezEcych
o kwote2.245.667zr, a zatemsperniony
zostaniewym6gwynikaiecy
z przepisu
art.242 ustawyo linansachpublicznych.
. deficytw wysokosci2.695.11021.
w s 3 projektuuchwaryokresronorqcznqkwotepranowanych
przychod6w
w kwocie3.694.7r7zl
orazrozchod6w
w kwocie999.667
zl.
Jakopzychodyw rqcznejkwocie3.694.727
zl pranujesig zaciEgni?cie
pozyczek
i kredyt6wna
krajowym
(S
952),
a rozchodyplanujesie w lqcznejwysokosciggg.667zl idotvcia sprar
rynku
wczesniejzaciqgnietych
pozyczeki kredyt6w(S992).
1 wg danychsprawozdania
Rb-zna dzien31.12.2010r.
orazpranowanych
do zaciEgniecia
w 2011r.
zobowiqzahz tytulu zaciqgnietychkredyt6wi pozyczekz uwzgrednieniem
splat rat kredyrow,
pozyczek
w 2011r.wynika,2e stanzadluzenia
na dzieh31.12.2011r.
wyniesie4.336.667
zl, co
stanowi22'64% pranowanych
dochod6wna 2011r. uwzgredniaiqc
pranowanezacrqgnrecre

kredyt6wi pozyczekoraz splaty rat kredyt6w,pozyczekw 2012t. stan zadluzenia na dzien
na 2012t.
dochod6w
7.031.777
zl, co stanowi34,52%prolektowanych
wyniesie
31.12.2012r.
Zakresunormowaizawartychw projekcieuchwatybud2etowejodpowiadawymogomustawyo
a w szczegolnosci
art. art. 212 i 215 ustawy.Projektuchwalyjest
finansachpublicznych,
jakie
upowaznien,
zgodnyiwewnetrznie
sp6jny.Zakresproponowanych
kompletny,
rachunkowo
niebudzizastzezefi.
wykonawczemu
ma udzielie
organowi
organstanowiqcy
Kwotyzaplanowanychw wydatkachbudzeturezerw, tj. rezeMy ogolnej i rezerwcelowych
publicznych,
okreslonych
w przepisie
aft.222ust.1 i 3 ustawyfinansach
mieszczq
sigw granicach
miescisiQw
a rezerwacelowana realizacjezadahwlasnychz zakresuzatzqdzaniakryzysowego
2007r. o zatzqdzaniu
kryzysowym
limicieokreslonym
w aft.26 ust.4 ustawyz dnta26 kwietnia
(Dz.U. z 2007r. Nr 89,poz.590ze zm.).
4.

Do projektubudzetudoleczonom.in.plandochod6wz tytuluwydanychzezwolenna sprzedaz
problem6walkoholowych
alkoholui wydatk6wna realizacjeprogramuprofilaktyki
i tozwiqzywania
i
przychod6w
zwalczania
narkomanii,
i wydatk6wzakladubudzetowego,
dochod6wi wydatk6wz
oplatikarza korzystanie
ze Srodowiska,
niewnosiuwag.
do ktorychSkladOrzekajEcy

5 . W uzasadnieniu
do projektu budzetu wskazanozalozeniajakie pzyjeto do wyliczen

prognozowanych
dochod6w
orazkalkulacji
wydatk6w.
Om6wiono
rodzajewydatk6wplanowanych
podzialkach
do realizacjiw poszczegolnych
klasyfikacji
budzetowej.
6. Przedlozone
wraz z projektemuchwalybudzetowejmaterialyinformacyjne
zgodnez uchwalqw
sprawietrybupracnad projektemuchwalybudzetowej.
Pzedlozonainformacjao staniezadluzenia
gminyi prognozazadluzenia
w latach2012-2026wykazujezachowanie
wymog6wprawnych
dotyczqcych
stanuzadluzania
i splatw 2Q12,a wynlk4qcych
z art. 169 ust. 1 iart. 170 ust. 1
ustawyz dnia 30 czerwca2005r.oraz art. 243 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansach
publicznych.

jak w sentencji.
Wskazujqcna powyzszeSkladOzekajEcypostanowil,
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Pzewodniczaca
SkladuOrzekajqcego
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Od uchwaly Skladu Orzekajqcego sluzy odwolanie do Kotegium Regionalnej tzby Obrachunkowej w
Poznaniu,ul. Zielona I w terminie 14 dni od datv doreczeniauchwalv.

