OPINIA
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w sprawie Budżetu Gminy na 2017 rok

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016
roku po zapoznaniu się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata
2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022 oraz
projektem Budżetu Gminy na rok 2017, z pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej i Komisji
ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, postanowiła pozytywnie zaopiniować
Budżet Gminy na rok 2017, składający się z:
1. Dochodów budżetu w kwocie
z tego:
- dochody bieżące w kwocie
15.741.141 zł,
- dochody majątkowe w kwocie
428.000 zł.

16.170.141 zł,

2. Wydatków budżetu w kwocie
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie
15.570.164 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie
599.977 zł.

16.170.141 zł,

Budżet na rok 2017 jest budżetem zrównoważonym.
Ponadto Komisja pozytywnie opiniuje:
•
*
■
■

wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku,
wykaz projektów realizowanych ze środków europejskich w 2017 roku,
plan przychodów i rozchodów na 2017 rok,
plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na
2017 rok,
■ wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na 2017 rok,
■ wykaz sołectw do dysponowania Funduszem Sołeckim w 2017 roku.
Komisja określa limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 388.000 zł.
Komisja pozytywnie opiniuje upoważnienie Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
388.000 zł,
2)

zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy,
b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w
Załączniku Nr 4,
c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w części
opisowej przedstawia w sposób realistyczny planowane do pozyskania dochody oraz
wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań.
W związku z powyższym Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
opiniuje przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boćki na lata 2017-2020 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022 oraz Budżet Gminy na rok
2017 i wnioskuje do Rady Gminy o przyjęcie stosownej Uchwały.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Bózylewski
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