
RIGIONALIIA I2NA OSRACHUIIKO1II

zESPo! \\I ELB|,.lcU

UCHWALA Nr 1006/2004

skrrdu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obracbunkowej w OlsztJnie
z dtria 9 grudnia 2004 r.

Na pod$awie art. 13 lkt 3, q NiEk�J z tt. 19 ust, 2 lstawv z dnia- pddTiemil,a loa2 r. o rFs-ondlnych irDrn obrdchuntoulch {leksr -edrol J
z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z pdia.n.),6ktad orekajqcy Regidalnej Izby
Obrachunkowej w Olszttnie

l. Mieczyslaw Czirson

3. BogumilPliszk,

PrzewodriczAcy skhdu

op,n1trje poz)flvnie prcjektbudzetu cniny Osn6da na rok 2005 we z infomcj4
o stanie mienia lomunalnego i objahieniani.

U Z A S A D N I E N I E

Wdjt Gtuiny Oer6da zgodnie z an. 52 ut. 2 utawy z dnia 8 neca 1990 r. o
sanon4dzie gDinn]4n (teksljednolily z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591, z p62n.zm.)
uchvalil w dniu 10 listopadd 2004 .. prcjekl budzetu na 2005 r. i pz€dtozy] go Radzie
Gminy Ost!6da wu z infomacj4 o stdie mieria komunalnego i objaSnienimi.

zaf,qdzeniem ttt 112/04 z dnia l0 lisroFdd 2004 r. pu yjQto !rcjekt budzetu na
2005 r., w kt6rlm ustalono:

l� Dochody ogdlen w tr,sokosci:

dot cje na raiizacja zadan
z zakesu adninishacji r4dowej
i ime zdania zle.one

- pozostate dolacjo
- Srodki ze Z!6de] agranicalrh

30.580.17921

10.649.100 zl
9.272.408 d

2. wyda&i ogd'len s $ysokoSci

- {ydatkitiez4ce
- wydatK maj4tkowe

Zr6dlempokryciadefic,tubudzetow.go
bdyty bmkowe

' po'1l'zk;
inne a6dla- wolne drodki

4.275.441zl
661.938 zl

5.721.492 zl

33.384.94921

23.s37.949 d
9.847.0OO zI

1-406.447 zl
998.123 zI
360.000 zl



W budzecie plaowane sq r6Miez rozchody ryi4zde ze splat4
- potycz& - 360-000 21.

w projekcie !u.lzet! utwouono rczesa og61n4 w kwocie 49.567 zl, co
sldowi 0.15% pldowmyc! xydatk6w budzetowy.h.
Rezen] celowej w budzecie nie utwozono.

trcjel|1 budzetu opncowano { nastppuj4cej szczeg6lowoicil

dochody budzetowe wg dziai6w Uasyfikacji budzetowej oraz wg u6de1 ich

w)/<Ltki builzetowe - ws dzial6w i rozdzi.l6w l<ldsyEbcji btrdzetowej.

Projekl hudzetu zawiera r6Miez prcjek !chw.1y bndzetowej na 2005 r.,
awienj4cy elenddry Nrnagde pnez ^t1- 724 lstdwy a lttusach llblicaych.

a)

b)

4

Do prcjektu bud2etu dot4czono objasnienia, w k6rych w zakresie:

dochod6w bndzetowych - pft&tawiotro zdady jaKe pzieto plduj4c ich

*ydaik6w bud,2€tosach ' wsku eo jakie po<lstawowe adania w poszczegdlnych
dzl^l^c\ i tozdzi^l^ch zmletu Gmina .ealizowa6 w 2005 rcku.

Infomacja o stanie mienia komunalneso spoz4dzo.a zostala na dzien

l) stm mienia konualnego Gniny Oslr6da z podzialen m
ilosciowo-wanoaciowlm,

2) cz9ie olisow4do infomacji o stoie nienia komualnego

W wyniku badania p.zedlo2onych dokunent6w sklad

groty, obieky w ujeciu

orzekaj4cy wydal opinia

Kolegium Regioralnej IzbyOd ni ejszej opinii sluzy odwolanie do
Obrachnnlowej w Olszqdie w leminie 14 dli od dnia


