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UCHWAlA Nr Wa.420.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie -
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie uchwały budżetowej
na 2016 rok.

2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz.U. z 2012r., poz. 1113) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z

_---,. późn.zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

- Agata Pączkowska
- Bożena Zych
- Lucyna Kusińska

uchwala, co następuje:

§1

Wydaje się pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
Stanisławów na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

§2

Wydaje się pozytywną opinię z uwagami w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

§3

Opinia, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed
uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013, poz. 885 t.j.) - tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej.

§5

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Uzasadnienie

W dniu 16 listopada 2015 roku Wójt Gminy Stanisławów przedłożył, przy piśmie Nr BR.0711.15.2015
z dnia 16 listopada 2015 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

I. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww.
materiałów.

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody
w wysokości 22273709,00 zł, z tego:
- bieżące w kwocie 20539709,00 zł
- majątkowe w kwocie 1 734000,00 zł

oraz wydatki w wysokości 29 260 495,00 zł, z tego
- bieżące w kwocie 19 297 903,60 zł
- majątkowe w kwocie 9 962 591,40 zł.
Zachowane zostały wymogi określone wart. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane

wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

2. Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych
korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok i projekcie WPF, w tym
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

3. Jak ustalono zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 9 383 682,00 zł i stanowi 42,1% planowanych
dochodów.
Na podstawie poczynionych ustaleń Skład Orzekający stwierdza, iż relacja spłaty zobowiązań do
planowanych dochodów roku 2016 nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech
lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych
o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu obliczoną wg wzoru określonego art. 243 u.f.p.

4. Skład Orzekający zauważa:

- W § 2 ust. 5 pkt 1 wprowadzono odniesienie do nieistniejącej jednostki redakcyjnej - § 2 ust 1a,

- W § 2 ust. 5 pkt 2 wskazano odniesienie do nieistniejącej jednostki redakcyjnej - § 2 ust. 1b,

- W § 2 ust. 5 pkt 3 zredagowano limit zobowiązań na zaciąganie pożyczek na wyprzedzające
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, wskazano
jednak błędnie na § 2 ust. 2, który stanowi o wysokości przychodów budżetowych.

- Z tabeli nr 10 "Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów" wynika iż
dochody z tego tytułu zostały sklasyfikowane w dziale 746, rozdziale 75616, podczas gdy
w załączniku wydatków dla wydatków finansowane w/w dochodami zastosowano klasyfikację:
dział 900 rozdział 90002.

- W załączniku nr 1 - "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych" wskazano dotację dla OSP w dziale 754
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rozdziale 75412 §623 w kwocie O zł, natomiast w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu ... " na powyższy cel
zaplanowano kwotę 200 000 zł.

- Zaplanowane w tabeli nr 9 .Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2016" zadanie nr 15 "dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej" ma zbyt
ogólna treść, co nie daje możliwości oceny przez Skład zgodności jego z prawem.
Skład Orzekający przypomina, iż zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć,
które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy.

- W tabeli nr 9 .Płan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2016" zaplanowano przedsięwzięcie "Naprawa burt kanału" w kwocie 10.000,00 zł. Skład
Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 71 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) kanały zalicza się do urządzeń melioracji wodnych
podstawowych, które nie są zadaniami własnymi gminy, gdyż stanowią własność Skarbu Państwa
i z zastrzeżeniem ust. 2 są wykonywane na jego koszt (art. 72 ust. 1).

II. 1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2016 rok zaplanowano deficyt w wysokości
6986786,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego:

- do zaciągnięcia kredytu w kwocie 800 000 zł;
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 553000,00 zł;
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 960 000,00;
- oraz wolnych środków w kwocie 1 673 786,00 zł.

Wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1 -3 projektu uchwały budżetowej sposób sfinansowania deficytu jest zgodny
z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednakże Składa Orzekający zauważa następujące
rozbieżności redakcyjne w projekcie uchwały:

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 wskazano, iż deficyt zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem na łączna kwotę
2.353.000 zł, natomiast w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b wskazano, iż kredyt w kwocie 800.000 zł (kredyt
i pożyczka łącznie stanowią sumę 2.353.000 zł) zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych
wcześniej zobowiązań;

3. W tabeli nr 6 "Przychody i rozchody budżetu" w wierszu 2.2 wskazano, iż planowany do
zaciągnięcia kredyt w kwocie 800 000 zł przeznaczony będzie na spłatę zaciągniętych wcześniej
zobowiązań. Z zapisów § 2 ust. 1 pkt 1 wynika natomiast, że łącznie z pożyczką będzie on
przeznaczony na sfinansowanie deficytu;

4. Ponadto zauważyć należy, że jako jedno ze źródeł finansowania deficytu wskazano wolne środki.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z treścią pkt 6 cyt. art. 217 ust. 2. ustawy o finansach
publicznych, przez wolne środki rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków stanowi zatem
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wielkość wynikającą z bilansu jednostki samorządu terytorialnego, co należy mieć na uwadze przy
podejmowaniu uchwały budżetowej. Brak przychodów z ww. źródła na założonym poziomie może
skutkować niezbilansowaniem budżetu.

Reasumując, w ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2016 rok, po
uwzględnieniu uwag zawartych w pkt I ppkt 4 i w pkt II ppkt 2 i 3 uzasadnienia może stanowić podstawę
do uchwalenia budżetu na rok 2016.
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