Uchwała Nr Os.383.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2020 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń
projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Lubotyń na 2021 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) i art. 246 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869;
z późn.zm.).

Skład Orzekający w składzie:
Przewodnicząca
- Jolanta Białobrzewska
Członkowie
- Elżbieta Dorota Głażewska
- Maciej Dąbrowski
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń
projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok.

§ 2.
Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Lubotyń na
2021 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 13 listopada 2020 r. wpłynęło do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 28/0050/2020 Wójta Gminy Stary
Lubotyń z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 i projektu budżetu
Gminy Stary Lubotyń na 2021 rok, przy którym Wójt przedłożył projekt uchwały
budżetowej Gminy Stary Lubotyń 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 – 19.581.125,00 zł, w tym: bieżące 19.307.516,00 zł, majątkowe
273.609,00 zł,
2) wydatki – 20.655.293,00 zł, w tym: bieżące 16.455.016,00 zł, majątkowe
4.200.277,00 zł.
W projekcie budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2021 rok spełniony został wymóg
wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym
planowane wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących.
Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z
odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Wójta projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zachowano zatem wymogi
wynikające z art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- 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,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
- dotacje udzielane z budżetu Gminy,

- rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- upoważnienia dla Wójta.
W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej
spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

II.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Lubotyń na 2021 rok zaplanowano
deficyt w wysokości 1.074.168,00 zł. Planowany deficyt według tego projektu
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i
pożyczek.
Zaplanowane źródła finansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ww.
ustawy o finansach publicznych.
Mając zaś na uwadze to, że według przedłożonego przez Wójta projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w latach objętych tą prognozą spełniona
będzie relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – należy
uznać, że Gmina Stary Lubotyń ma możliwość sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca Składu Orzekającego:

