UCHWALA NR Z.III.SO.I/421/25/09

Skladu Orzekajqcego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2009 r.

dotyczy: zaopiniowania projektu uchwafy budzetowej Gminy Jablonka na

2010 rokoraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Dzialaja^c na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577

z pozn. zm./ oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm./ w zwiajzku z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajajce ustawy o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1241/ - Sklad Orzekaja^cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w osobach:

Przewodnicza^cy:

- Bozena Jakubowska

Czfonkowie:

- Teresa Kulka
- Marek Lopata

po zapoznaniu si? z przedlozonym projektem uchwary budzetowej Gminy Jabfonka

na

2010

rok

oraz

dofa^czonymi

objasnieniami

i

informacji

o

komunalnego

stanie

mienia
-

postanowil:

1) pozytywnie zaopiniowac projekt uchwaty budzetowej

Gminy Jablonka

na 2010 rok, z uwagami jak w uzasadnieniu, oraz
2) pozytywnie

zaopiniowac

informacji

o

stanie

mienia

komunalnego.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Zespol Zamiejscowy w Nowym Sa^czu wpfynaj opracowany przez Wqjta Gminy
Jablonka projekt uchwary budzetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem i informacji
o stanie mienia komunalnego.
Projekt budzetu na 2010 rok.

Przeprowadzona analiza przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej
dokumentow skfania do wniosku, ze projekt uchwafy budzetowej opracowany zostat
zasadniczo w sposob zgodny z wymaganiami prawa obowi^zuja^cego w tej materii na
2010 rok. Projekt uchwafy budzetowej, obejmuja^cej budzet oraz zala^czniki, zostal

skonstruowany z uwzgle.dnieniem obowiajzujqcej od 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o
postanowieh art.

finansach publicznych /Dz. U. Nr

157, poz.

1240/ oraz

121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaja^ce

ustawy o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/.
1. Projektowany

budzet

przewiduje

wydatki

na

wyzszym

poziomie

niz

prognozowane dochody. Roznica mie/lzy dochodami a wydatkami stanowi
planowany

deficyt

budzetu,

dla

ktorego

wskazano

zrodla

finansowania,

znajduja^ce umocowanie w przepisach art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Z § 3 ust. 1 projektu uchwaly wynika, ze
planowany deficyt na rok 2010 wynosic b^dzie 2.918.888 zl,_dla pokrycia
ktorego wskazano przychody w l^cznej kwocie 4.114.000 zl, chociaz nalezalo
okreslic jc w wysokosci planowanego deficytu.
2.

/~~

Projekt uchwaly budzetowej, stosownie do przepisu art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy o finansach publicznych, obejmuje takze przychody I rozchody budzetu.
W zwiajzku z kredytami i pozyczkami planowanymi vv przychodach budzetu,

projekt uchwaly
z art. 212 ust.

budzetowej
1

zawiera

w

swej

tresci

ustalenia wynikaja^ce

pkt 6 powyzszej ustawy w zakresie limitow zobowia^zari

z tytulu kredytow i pozyczek zaciEiganych na cele okreslone art. 89 ust.

1

i art. 90 tej ustawy. Powyzsze limity zobowiq.zari ustalono jednak w sposob
nieprawidlowy.

Skoro

planowany

deficyt

budzetu

na

2010

rok

wynosi

2,918.888 zl, zatem limit zobowi^zari z tytulu kredytow i pozyczek zaciqganych

<w" '2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu winien bye ustalony
lj\cjzmejw_wysokpsci 2.918.888 zl. Pozostalq. kwote. planowanych przychodow
budzetu pochodza^cych z zacuiganych kredytow i pozyczek /tj. 1.195.112 zl/

nalezalo okreslic jako limit zobowia^zan z tytulu kredytow /bajdzT"pozyczek/
zacia^ganych

na

splat?

wczesniej

zacia^ni^tych

zobowiajzari

z

tytulu

zaci^gniqtych pozyczek i kredytow.

3.

W planie dochodow budzetu gminy wyszczegolniono, w ukladzie dzialow
klasyfikacji budzetowej, planowane kwoty dochodow biezacych i dochodow
majatkowyeb wedlug ich zrodel, stosownie do unormowania art. 235 ustawy
o

finansach

publicznych.

W

przedstawionym

w sposob jednoznaczny dotacji

i srodkow na

projekcie

nie wyodri^bniono

fmansowanie wydatkow na

realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 powyzszej ustawy tj. srodkow pochodzajsych z budzetu Unii
Europejskiej

oraz

zagranicznych,

innych

ktorc

niepodlegajacych

zgodnie

z

art.

235

zwrotowi

ustawy

o

srodkow

ze

zrodel

finansach publicznych

podlegaj£[ wyodrebnieniu /wyodr^bniono te srodki jedynie w sumie ogolnej/.

Nicprawidlowo zatytulowano zaiajcznik Nr 1 do projektu budzetu, gdyz art. 235
UStawy

o

finansach

publicznych

nie

stanowi

o

,,wazniejszych"

zrodlach

dochodow lecz o wszystkich dochodach.

4.

W planie wydatkow budzetu gminy wyszczegolniono prawidlowo, w ukladzie
dzialow i rozdzialow klasyfikacji budzetowej, planowane kwoty wydatkow
biezacych i majatkowych. Stosownie do przepisow art. 236 ustawy o finansach

publicznych

dokonano

tez

dalszego

podziaha

wydatkow

bieza^cych

i majatkowych, wedlug ich rodzajow. Utworzono rowniez rezerwe, ogolna^

w wysokosci okreslonej art. 222 ustawy o finansach publicznych.
5. Plan

dochodow

i

wydatkow

budzetu

spelnia

wymogi

art.

237

ustawy

o finansach publicznych dotycza^ce wyodre_bnienia dochodow i wydatkow
zwia^zanych z realizacjq. zadan z zakresu administracji rza^dowej i innych zadan
zleconych

gminie

ustawami.

JMie

wyodrgbniono

natomiast

j_wydatkow zwiazanyctLZ realizacja zadan realizowanych w

dochodow

QJgJffl

porozumien mi^dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego.
6. Projekt uchwaly budzetowej

zawiera, wymagany

art.

*~
214 pkt

1

ustawy

0 finansach publicznych, zala^cznik obejmuja^cy zestawienie planowanych kwot

dotacji udzielanych z budzetu gminy. Zostal on sporza^dzony z uwzgl^dnieniem
unormowania art. 215 tej ustawy, a wie_c dotacje zostaly wykazane w podziale
na dotacje dla jednostek sektora flnansow publicznych i dotacje dla jednostek

spoza sektora flnansow publicznych, z wyodre_bnieniem dotacji podmiotowych
1 celowych zwiajzanych z realizacja^ zadan gminy.
7.

Stosownie

do

art.

121

ust.

4

ustawy

Przepisy

wprowadzaja^ce

ustaw?

o finansach publicznych, w projekcie uchwaly budzetowej uje_to, wyrazone

w

zala^czniku

do

uchwaly,

limity

wydatkow

na

wieloletnie

programy

inwestycyjne. Zalajcznik ten spelnia wymagania z art. 166 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 247, poz. 2104
z pozn. zm./.

8. Zgodnie z brzmieniem art. 121 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzaja^ce ustawy
o

finansach

publicznych,

projekt

uchwaly

budzetowej

obejmuje

plan

przychodow i wydatkow funkcjonujajcego w Gminie - Gminnego Funduszu
Ochrony

Srodowiska

i ^ospodarki

Wodnej.

W

kwestii

wyrnTenionego

Funduszu nalezy miec jednak na wzgledzie b^dqca aktualnie przedmiotem
procesu legislacyjnego nowelizacj? ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm./.
9. Zaproponowane w projekcie uchwaly budzetowej upowaznienia dla Wojta
Gminy zwiajzane z wykonywaniem budzetu znajdujq. umocowanie w przepisach
obowiajzuja^cej od 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach publicznych oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.

1591

zaproponowane

w

z pozn. zm./. Jednak upowaznienia dla Wojta Gminy
§

11

ust.

1

lit.a

i

lit.b

winny

zostac

uzupelnione

o stwierdzenie ,,z wyla^czeniem zmian w wydatkach objejych zala^cznikiem
Nr 8". /Niezrozumiale sq. natomiast oznaczenia ,,1)" pod § 11 ust. 1 Iit.c i d,
przy czym wyla^czenia zaproponowano prawidlowo/.

Skfad Orzekajajcy w toku analizy projektu uchwaly budzetowej zwrocil ponadto
uwag? na nastepuja^ce uchybienia i bl?dy rachunkowe:

-

-

stosownie do postanowien Statutu Gminy Jablonka w budzecie Gminy na 2010 rok
planuje si? przeznaczyc srodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy,
ktore zgodnie z § 7 uchwaly przedstawiono w zala^czniku Nr 7. Bez potrzeby
jednak w tresci zalq.cznika przedstawiono pod sotectwami podzial wydatkow na
wydatki bieza_ce i wydatki zwiazane z realizacji zadan statutowych, nalezato raczej
okreslic zadania planowane do realizacji przez sotectwa^,
w zalajszniku Nr 1 do projektu uchwaly nieprawidlowo ustalono sum? dochodow
biezajcych w dziale 756,

-

w zalaczniku Nr 2 i Nr 2.1 bez potrzeby dokonano wyodr?bnienia z kwoty
wydatkow pozycji

,,w tym

dotacja celowa" /prawdopodobnie jest to

cz?sc

wydatkow realizowanych zc srodkow pochodzacych z dotacji/. Ponadto
w zala^cznikach tych wskazano nieprawidiowq. sum? wydatkow biezqcych ,,w tym
dotacje celowe" w dziale 852,

-

w zala^czniku Nr 6 przedstawiajacym zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budzetu wykazano bl?dnq. sum? dotacji dla jednostek spoza sektora
finansow publicznych w dziale 921, a takze nieprawidlowo ustalono w pozycji
,,Razem" sum? dotacji podmiotowych i dotacji celowych,

-

nieprawidlowo ustalono w zala^czniku Nr 8 sum? kolumny ,,Poniesione naklady"
w dziale 700, przez co nieprawidlowa jest rowniez suma tej kolumny w pozycji
,,Ogolem zadania obj?te programami wieloletnimi",

-

stosowanie

nazw

niektorych

podzialek

klasyfikacji budzetowej

w

brzmieniu

niezgodnym z aktualnie obowiajzuja^c^ klasyfikacja_/np. § 0480, rozdziaty 92120
i 85212/.
Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wojt Gminy Jablonka doia^czyl do projektu budzetu na 2010 rok informacj?

o stanie mienia komunalnego. Dolq.czona informacja o stanie mienia komunalnego
dochowuje wymagania z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach

publicznych w zwiajzku z art. 121 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajq.ce ustaw? o finansach publicznych.

Maja^c na uwadze powyzsze, Sklad Orzekaja^cy postanowil jak we wst?pie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 20 powolanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

od niniejszej opinii Sldadu Orzekaja^cego, Wqjtowi Gminy przysluguje moznosc
wniesienia

odwolania

do

Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej dor?czenia.

Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych,

niniejszq_

terytorialnego

zobowia^zany

opini?.
jest

organ

wykonawczy

przedstawic

organowi

jednostki

uchwaleniem budzetu.
Przewodniczq_cy
Skladu Orzekajacego
CZLON
RIO

samorza^du

stanowiaeemu

OLEQIUM
wie

Bozenouokubowska

przed

