
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

wRZESZOWIE 


35 - 064 RzeszQw, ul. Mickiewicza 10 


U C H W A t. A Nr IV I 
G 1 Y a'c t 

z dnia 21 grudnia 2011 rokqlJ YIl~/u dn . ..1.011 ~IZ - . 2 . 3. '" r. 
Sktadu Orzekajetcego 'ak . ................. . 
.;.al. ........... . 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: opinii 0 projekcie budtetu Gminy Laflcut na 2012 rok. 

Sk~ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2. Alicja Nowos~awska-Cwynar - cz~onek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cz~onek 

po rozpatrzeniu projektu budzetu Gminy tancut na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materia~ami 
informacyjnymi - dzia~ajqc na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 
pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2001 r. Nr 55 , poz. 577 ze 
zm.) 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowae przed~ozony projekt. 

UZASADNIENIE 

I. W6jt Gminy tancut przed~ozy~ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwa
~y budzetowej na 2012 rok . Projekt budzetu opracowano w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). 

Przedstawiony projekt budzetu moze stanowie podstaw~ do uchwalenia budzetu na 2012 r. , 
po dokonaniu nast~pujqcych zmian : 

1) Zaplanowanie wydatk6w na pomoc finansowq w dz. 600 dla Samorzqdu Wojew6dztwa Pod
karpackiego w kwocie 230000 z~ i Powiatu tancuckiego w kwocie 800000 z~ powinno zostae 
poprzedzone podj~ciem odr~bnej uchwa~y w sprawie udzielenia pomocy finansowej stosow
nie do art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy 0 finansach publicznych stanowiqcego, ze wydatki mogq 
bye przeznaczone na pomoc finansowq dla innych jednostek samorzqdu terytorialnego, 
okreslonq odr~bnq uchwa~q przez organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego. 

2) W budzecie gminy nalezy rozwazye mozliwose zaplanowania wydatk6w w dziale 852 rozdz. 
85203 Osrodki wsparcia na zadania wynikajqce z przepis6w art . 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej (Oz.U. Nr 149 poz.887) 
oraz w dziale 852 rozdz. 85204 Rodziny zast~pcze na zadania wynikajqce z przepis6w art. 
176 pkt 5 tejze ustawy. 

3) W budzecie gminy nalezy rozwazye mozliwose zaplanowania wydatk6w w dz. 852 rozdz. 
85205 na wydatki przewidziane wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. 0 zmianie 
ustawy 0 przeciwdzia~aniu przemocy w rodzinie i zmianie niekt6rych innych ustaw (Oz. U 
Nr 125, poz. 842) , z kt6rego wynika, ze do zadan w~asnych gminy nalezy w szczeg61nosci 
tworzenie gminnego systemu przeciwdzia~ania przemocy w rodzinie . 



4) 	 W uzasadnieniu do projektu zapisano, ze w dziale 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki 
na promocj~ gminy w kwocie 72000 zt w tym na wydawanie gazety Gtos Gminy tancut. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym zaspo
kajanie zbiorowych potrzeb wsp61noty nalezy do zadan wtasnych gminy, w szczeg61nosci 

. i 	 zadania wtasne obejmujq sprawy promocji gminy. Z tresci zapisu uzasadnienia nie wynika 
natomiast jakiego rodzaju wydatki stanowiq promocj~ j.s .t. opr6cz dotyczqcych wydawania 
gazety, dla kt6rej nie podano kwoty wydatk6w. 

5) 	 Zaplanowae dochody z tytutu udzia+u w podatku dochodowym od os6b fizycznych w kwocie 
wynikajqcej z pisma Ministra Finans6w, bowiem w projekcie przyj~to kwot~ nizszq 0200000 
zt (powinno bye 7880990 z+). 

Biorqc pod uwag~ ca+okszta+t przed+ozonych materia+6w Sk+ad Orzekajqcy postanowi+ wydae 
opini~ jak w sentencji . 

Od uchwafy Sk+adu Orzekajqcego stuzy odwo+anie do pefnego sktadu Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwafY 

Otrzymuia: s 
1) W6jt Gminy lancut x 1 . 
2) ala 
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