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'' 'skladu 
Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkow
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z aiia 10 grudnia 2014r.
0 nt!
q l l'l/ w sprawie opinii o projekcie uchwaly budietowej Powiatu Nowodworskiego na 2015

0, 
rok,

l\t Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziemrka
' lgg2r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. rJ. z 2012r. poz. 1113

z p62n. zm.);

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdafsku w osobach:

t \

U

1. Zygmunt Bach
2. Alicja Srubkowska
3. Roman Fandrejewski

- przewodnicz4cy
- czlonek
- czlonek

. opiniuje pozytywnie - z uwag4 - projekt uchwaly budZetowej Powiatu
Nowodworskiego na 2015 rok.

W dniu 14 listopada 2014r. wplyngla do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdarisku uchwala Nr 553/2014 Zarz4du Powiatu w Nowym Dworze Gdariskim z dnia
13 listopada 2014r. w sprawie przyjgcia projektu budZetu Powiatu na2015r.

Badajqc projekt uchwaly bud2etowej Powiatu Nowodworskiego na 2015 rok,
Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, 2e zostal on opracowany zgodnie z wymogami okre5lonyrri
w arI. 212, afi. 214, art. 215, afi.. 235, artt. 236, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 tst. 3 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.
poz. 885 z p62n. zm.) oraz ,tchwal4 Nr XXXVI Rady Powiatu w Now)'rn Dworze
Gdariskim z dnia 2"1 sierpnia 2010 r. w sprawie okreSlenia trybu prac nad projektem
uchwaly budZetowej Powiatu Nowodworskiego.

Przedloiony projekt bud2etu okeSla prognozowane dochody budzetowe og6lem
w kwocie 38.411.278 zl, w tym: dochody bieZ4ce w kwocie 37.673.316 zl oraz dochody
maj4tkowe w kwocie 737.962 zl. Wydatki natomiast ustalono w lqcznej wysokoSci
37.971.278 zl, w lym'. wydatki bieZ4ce w wysoko5ci 36.567.543 zl oruz wydatki
maj4tkowe w wysokoSci 1.403.735 zl.

Zaplanowan4 na rok 2015 nadwy2kg budZetow4 w wysokoSci
440.000 zl planuje sig przeznaczyd na splatg rat wcze6niej zaci4gnigtych kredJt6w
krajowych.

Zaplanowane rozchody budZetu w wysoko(ci 440.000 zl przeznacza sig na splaty
otrzymanych kredy6w kraj owych.

Projekt budZetu pod wzglgdem merltorycznym obejmuje moZliwe do uzyskania
dochody wlasne powiatu z podzialem na dochody bieZ4ce i maj4tkowe oraz wydatki na
rcalizacjg obligatoryjnych zadari wlasnych jak tez zadah zleconych. Zostal r6wnieZ
spelniony wym6g art. 242 tst. I ustawy o finansach, kt6ry obliguje do zaplanowania w
budZecie wydatk6w bieZ4cych na poziomie nie wyZszym niZ planowane dochody bieZ4ce
powiEkszone o nadwyZkg budzetowq z lat ubiegiych i wolne Srodki.

W uzasadnieniu do budzetu podano ir6dla dochod6w moZliwe do uzyskania oraz
przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2015r.

Biorqc pod uwagg calo56 material6w przedloZonych do zaopiniowania Sklad
Orzekaj4cy stwierdzil, 2e projekt uch*aly bud2etowej zostal opracowany zgodnie



z

z obowi4zujqcymi w tym zakresie wymogami zawm@i w ustawie o finansach
publicznych, a materialy jemu towarzysz4ce pozwalaj4 oceni6 zamierzenia Zaru4du
Powiatu w zakresie realizacji zadaf powiatu.

Sklad Orzekaj4cy zwraca jednoczeSnie uwagg, 2e:
. w $ 8 w czg5ci normatywnej projektu uchwaly ustalono dochody z oplat za

korzystanie ze Srodowiska w wysokodci 20.100 zt, natomiast zgodnie z zal4cznkiem
Nr l0 do projektu uchwaly ,,Plan dochod6w i wydatk6w rwiqzanych z ochron4
Srodowiska" zaplanowano dochody w kwocie 25.100 A.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj4cego sfuZy odwolanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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