Uchwała Nr Os.354.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń projekcie
uchwały budżetowej Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący
- Henryk Kiereś,
Członkowie
- Bożena Gawrychowska,
- Jolanta Białobrzewska,

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.
zm.) uchwala, co następuje:
§ 1.
Wydaje pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie
uchwały budżetowej Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.
§ 2.
Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń projekcie uchwały budżetowej
Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.
§ 3.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 10 listopada 2016r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie zarządzenie Nr 26/0050/2016 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 10
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listopada 2016r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 i projektu budżetu Gminy Stary Lubotyń
na 2017 rok, przy którym Wójt przedłożył projekt uchwały budżetowej Gminy Stary
Lubotyń na 2017r. wraz z uzasadnieniem.
I.
Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy został
sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:
1) dochody – 16.568.849,05 zł, w tym: bieżące 15.746.708,05 zł, majątkowe
822.141,00 zł,
2) wydatki – 17.420.002,00 zł, w tym: bieżące 14.051.900,00 zł, majątkowe
3.368.102,00 zł.
Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242
ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in. :
- źródła pokrycia deficytu,
- przychody i rozchody budżetu Gminy,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dotacje udzielane z budżetu Gminy ,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy,
- rezerwy,
- upoważnienia dla Wójta.
W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej
spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ww. ustawy o finansach
publicznych.
W przedłożonym projekcie występują jednak pewne uchybienia i nieprawidłowości i w
związku z tym Skład Orzekający wnosi następujące uwagi:
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1)

W projekcie uchwały budżetowej nie została zachowana kolejność numeracji
poszczególnych paragrafów, ponieważ występują dwukrotnie § 5 i § 6.

2) W projekcie uchwały budżetowej w występującym w pierwszej kolejności § 6
ustalono w niewłaściwej kwocie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i
pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ustalono bowiem ten limit w
kwocie 1.330.00.000,00 zł, tj. w kwocie wielokrotnie przekraczającej planowany
deficyt oraz planowane na 2017r. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
3) W § 8 projektu uchwały budżetowej w pkt 1 i 2 zamieszczono takie same
upoważnienia dla Wójta odnośnie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
planowanego deficytu budżetu.
Ponadto upoważnienia te nie znajdują uzasadnienia, ponieważ z ich treści wynika, że
Wójt byłby upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na kwoty wielokrotnie
przekraczające kwotę planowanego deficytu.
4) W zamieszczonym w drugiej kolejności w projekcie uchwały budżetowej § 5 w pkt
1 przewidziano utworzenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie niższej niż wymagana obowiązującymi przepisami.
5) W projekcie uchwały budżetowej nie zamieszczono planu wydatków na
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego mimo obowiązywania
w tej sprawie stosownej uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń, a w objaśnieniach do
projektu uchwały budżetowej odnośnie powodów braku tego planu nie zamieszczono
żadnej informacji.
II.
Przedstawiony w projekcie budżetu Gminy Stary Lubotyń deficyt na 2017 rok wynosi
851.152,95 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ww.
ustawy o finansach publicznych.
Mając jednocześnie na uwadze to, że według przedłożonego przez Wójta Gminy
Stary Lubotyń projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017 - 2022, w latach tych zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust.
1 ww. ustawy o finansach publicznych – należy uznać, że Gmina Stary Lubotyń ma
3

możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez Wójta
projekcie uchwały budżetowej na 2017r.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
Przewodniczący Składu Orzekającego:
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