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VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca - Monika Dębowska-Sołtyk
Członkowie - Iwona Kudła

- Zbigniew Rękas
po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 roku Projektu budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok
złożonego przez Wójta na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst. jedno Dz. U. z 2012
poz.1113 z późno zm.)

postanawia

zaopiniować pozytywnie projekt budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok z uwagami zawartymi
w treści uzasadnienia

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami
informacyjnymi określonymi wart. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych złożony został
przez Wójta Gminy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie określonym w
art. 238 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedno Dz. U
z 2013, poz. 885 z późno zm.).
Projekt budżetu zawiera niezbędne elementy określone wart. 212 ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych projekt budżetu zawiera
załączniki w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu.
Zalączniki w zakresie planowanych do udzielenia dotacj i sporządzono z podziałem na dotacje
udzielane dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza tego sektora, który to obowiązek
wynika z art. 215 uS.t l.
W załącznikach wyodrębniono dotacje podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań gminy
zachowując wymogi art. 215 ust. 2 ustawy.
W projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zawarto upoważnienia dla
Wójta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym wart. 258.
Budżet na rok 2015 zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowej.
W założeniach projektu budżetu spelniony został wymóg z art. 242 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami przyjętymi w
wieloletniej prognozie finansowej stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Dochody budżetu opracowano w pełnej szczegółowości tzn. według działów, rozdziałów i
paragrafów, natomiast wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej.
Kwotę subwencji ujęto zgodnie z danymi wynikającymi z informacji podanej przez Ministerstwo
Finansów.
Planowane do uzyskania w projekcie przychody przeznaczone są na sfinansowanie planowanego
deficytu i planowane rozchody.
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Rezerwa ogólna nie przekracza równowartości l% planowanych wydatków, ani też me Jest
niższa od O, l % tych wydatków, czyli zostala określona zgodnie z art. 222 ustawy o finansach
publicznych.
W założeniach projektu budżetu została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki
związane z zarządzaniem kryzysowym, zgodnie z art. 26 ust I i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekstjedn. Dz. U. z 2013 r. poz. l 166),
Projekt zakłada realizację w 2015 roku zadań obligatoryjnych gminy.
W projekcie uchwały budżetowej określono;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które przeznaczono
w całości na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 200 l r., prawo ochrony
środowiska (tekst jedno Dz. U z 2013 poz. 1232 z późno zm.) oraz wydatki na realizację zadań
określonych w w/w ustawie.
W toku analizy projektu uchwały budżetowej stwierdzono, że w S 9 pkt 2~projektu uchwaly
ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w
kwocie 1.086.000 zł. Nie określono natomiast limitu na spłatę zobowiązań w kwocie 614.000 zł
mimo, że z założeń projektu budżetu wynika iż przychody takie będą zaciągane na spłatę kredytu.
Stwierdzono ponadto nieprawidłowe założenia źródeł finansowania przedsięwzięć określonych w
Zał. Nr 3 pn "Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"
gdyż suma wskazanych tam jako źródło finansowania kredytów wynosi 1.700.000 zł podczas gdy
założenia projektu wskazują, zaciągniecie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w
wartości 1.086.000 zł.
W treści normatywnej projektu w S 2 wskazano kwotę dochodów bieżących i majątkowych
niezgodną z wal10ściami wynikającymi z załącznika Nr 2 "Wydatki budżetu" tj. w załączniku
wskazano wydatki majątkowe na kwotę 7.296.885 zł podczas gdy z treści projektu uchwały
wynika kwota 7.298.955 zł, natomiast rozbieżności w zakresie wydatków bieżących tam
określone stanowią odpowiednio 13.791.502 zł i 13.789.432 zł.
W załączniku Nr 5 p.n. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2015 rok" poz. 5 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy
Baćkowice" wskazano klasyfikację planowanych wydatków w rozdz. 80195 podczas gdy w
załączniku Nr 2 kwota planowanych wydatków na przedsięwzięcie ujęta jest w rozdz. 80 10l.
Określony w S 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest
z art. 61 ust. 2 usta',','y z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( tekst jedno Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późno zm.).
Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Gminy na 2015 rok wraz
z uzasadnieniem spełnia wymogi formalne i materialne. Zawiera podstawowe elementy określone
w ustawie o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Przewodnicząca Składu
Orzekając go
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