
U C H W A T A  N r  a 3 8 / 2 O O 5
sKtaDU oRZEKA'ACEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWE]
v, OLSZTYNIE

z dnia 23 listopada 200s roku

w sprawe wydania oplnl o pftedlo2onym puez W6jta Gmlny Ostnjd. projekcie bud2etu
na 2006 roku.

Sklad OEekajEcy R€glonalnej lzby Obnchunkowej w Obzrynie w osobach:
Przewodnlaqcy: halnaZakzewska
abnkowier Hal inaStanny

Ireneusz Rek

na podstawb at, 13 pk 3 || uiqzku z att, 19 u4, 2 ustawy z dnia 7 paldziemika 1992 roku a
rcgianalny.h zbach obrachunkowych (tekst )edholny 2 2001 r. I>.U. Nt 55 pd. 577)

wydaje p.Eytvn4 apini€ o pr.Iekde budzetu na 2005 tok waz z infoma44 a nante

nienia kanunalnega i oblA'nieniani.

U z a s a d n  e n i e

w dniu 1s.11.200s rok! wplyn4l do Regionalnej Izby Obrachunkowej w olsztynie
poeK b'rd2etu Gminy ostmda na 2006 rok.

W6jt Gnriny Ostr6da zaaqdzeniem Nr 86/05 z dnia 14 listopada 2005 r. pzedlozyl
powy2szy projeK Radzie.

Poekt budz€tu zawlera projekl uchwaly bud2etowej wraz z obja6nleniami
oraz informacj4 o stanie mienia komunalnego.
Prcjekt bud2etu na 2006 rok przewidujel

i. Dochody o961enrw wysokoscl 33.652.332 zl.

1. dochodywtasne 14.763.249 zl.
2. subwencja 10.684.130 zl.
3. dotacje na reaLkacja zadai z zakes!

administracjl rzqdowej I lnne zadania
zlecone gmini€ ust wam 6.365.035 zl.

4. pozostale dotacje 797.690 zl.
5. 6rodki pochodzqce ze ir6del zagranicznych

flepod eqajqce zMotow:

IL wydatki ogolem w vr'ysoko6ci - 34.578,632 zt,

1. wydatkibie2Ece 26,477.714 z',
2. lwdatki majqtkowe 7.704.9La z+.

w tym wydatki inwesrycine 7.647.91821.
IIL Deficlt 926.300 21.



Wskazdno poiyczka oraz woLn€ 6rodK jako iodlo pokrycia deficltu.
Sklad Opekajqcy KolegiLrm Regtonahel izby Obachunkow€j zbadal prcjekt bld2etu

pod wzgledern formalnym I pod wzglqdem zgodno6ct z prawem i shdtedzil/ co naskpuje.
Prolekt uchwaly bud2etowej na 2006 rck okresta dane zgodnte z wymogarni

pzepsr att. 124 ustawy z dnia 26 llstopada 1998 r. o rinaisach publtcznych (rekst
jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15/ poz. r48 z p6in. zm.). Szczegi ow€ wyticz€nia danych
zawarto w zalecznikach, kt6rych numery przywolano w tre6ci lchwa{y bLrd2etowej.

ProjeK budzetu zostal spoEqdzony w pelnej vaeg6lowo6ci ktasraikacj
bud;etowej. Plan dochod6w i wydatk6w na 2006 rok pftedstawiono na te
pz€wid),lvanego wykonanla z t{y lczeniem dynarnikiplanu.

Sklad Orzekajqcy poddal sz-€g6lowej afalize srtuaqe finansowE w tatach
prcjekiow.nych splat kredyt! r shaierdzil, 2e rEczna kwota splaty rat kredyi! wraz z
odsetkaml nie pzekracza Ls% planowanych dochod6w w iatach spl.b/ - wskatnika

okrc6lonego w aft. 113 ustawy o rinansach plrblanych.

z analzy prognory krroty dlugu na koniec 2006 i Lat .astqpne wrynlki,2e 600/0

wskainlk dlug! do dochod6w, okre{ony w ad. ll4 usliwy a rnansach publc2nych, jest

Zaleczona do pfojekt! hformaqa

z \\ymogdm drt. 120 ustaw1 o Rnansach

zar6wno z projeKowanymi dochodaml jak i

w obj-;nienlach do projekiy bud2eiu

dochod6w oraz dane w sprEwle sprzeda2y

o stane ml,"nia komunanego jest zgodna
publanych i zaw era prawldlowe powlEzanla

zawado infomacje, co do sposob! ustalanra
majEtkLr w powiEzaii'r z informacjE 0 stanle

Biorqc powyisz€ pod 'rwagA, Sklad Ozekajqcy Reqlonalnej Izby Ob.achunkowej

!4rydaje pozytywn4 opne o puedlo2onym projekcie bud2etu na 2006 rok da Gminy

@ nini4eej rchwaly slu2y odwotanie da pelnegb skladu Kalegiun Resiomkej lzby
ob a.rrfr oIc:t n o Jzy.F ^ | e9. t 4 d I ad da) )4 do eac a.

Pcewodn @qry Sr.ladu Ocetajq.ego

lfr
,./+


