
Uchwala Nr 47/2008

Skladu Orzekajacego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 2008 roku
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w sprawie wydania opinii o projekcie budzetu na 2009 rok wraz z informacja o
stanie mienia komunalnego Gminy Bartniczka.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z
pózn.zm.) oraz Zarzadzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie skladów
orzekajacych i zakresu ich dzialania

Sklad Orzekajacy w osobach:

Przewodniczacy:
Halina Paszkowska

Czlonkowie :

Andrzej Graczyk

Robert Pawlicki

.Czlonek Kolegium RIO

Czlonek Kolegium RIO

Czlonek Kolegium RIO

~

opiniuje pozytywnie
'I'

projekt budzetu Gminy Bartniczka na 2009 rok wraz z informacja o stanie
mienia komunalnego.
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Uzasadnienie

Projekt uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami oraz informacja o stanie
mienia komunalnego wplynal do RIO w terminie, tj. do dnia 15 listopada 2008 r., a
zatem zostal zachowany termin, wynikajacy z art. 181 ust. l ustawy o finansach
publicznych (ufp.)

W naglówku projektu uchwaly powolano wlasciwa podstawe prawna.

Projekt uchwaly budzetowej zostal przedlozony Radzie Gminy na podstawie
Zarzadzenia Nr 43/08 z dnia 14 listopada 2008 r. i moze on w 2009 r. - zgodnie z art.
183 ust. l ufp - stanowic podstawe gospodarki budzetowej gminy do czasu uchwalenia
budzetu, nie pózniej jednak niz do 31 marca roku budzetowego.
Projekt ten jednoczesnie spelnia normy regulujace zakres merytoryczny zadan
finansowych i szczególowosc budzetu samorzadu, okreslone wart. 184 ufp. (\.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 184 ust. l pkt 1 ufp uchwala budzetowa okresla
prognozowane dochody jednostek samorzadu terytorialnego wedlug zródel i
dzialów klasyfikacji w podziale na dochody biezace i majatkowe
Prognozowane w proj ekcie dochody zostaly przyj ete do budzetu w pelnej
szczególowosci w podziale na dochody biezace i majatkowe.

Dochody zaplanowano-wl(wocie-1O~8nO:414-zl, w-tym: -
• biezace 10.800.414 zl,

Dotacje celowe pochodza z budzetu panstwa i sa przeznaczone na zadania
zlecone i wlasne oraz zjst na zadania realizowane w ramach porozumien.
Kwoty planowanej subwencji ogólnej oraz udzialów w podatku dochodowym od
osób fizycznych zostaly przyjete w wielkosciach podanych przez Ministerstwo
Finansów w pismie Nr ST3/4820-21/2008 z dnia 10 pazdziernika br. "
Po stronie dochodowej budzetu uwzglednione zostaly zródla dochodów wlasnych,
w tym wplywy z podatków i oplat oraz z majatku gminy.
Planowane dochody ujete w czesci normatywnej projektu uchwaly sa zgodne z
wielkosciami wykazanymi w zalaczniku Nr l do projektu uchwaly.

2. Wydatki budzetowe zostaly zaplanowane w wysokosci 13.150.604 zl z podzialem
na dzialy, rozdzialy i paragrafY klasyfikacji budzetowej oraz z uwzglednieniem
podstawowych wydatków wskazanych w art. 184 ust. 1 pkt 2 ufp.
Plan wydatków wykazany w czesci normatywnej projektu uchwaly jest zgodny z
wielkosciami uszczególowionymi w zalaczniku Nr 2 do projektu.
W zaplanowanych wydatkach ogólem, wydatki biezace wynosza 9.743.604 zl i
stanowia 74,1 % wydatków ogólem, natomiast wydatki majatkowe wynosza
3.407.000 zl i stanowia 25,9 % wydatków ogólem.

W planie wydatków wykazano srodki na realizacje zadan inwestycyjnych,
których wielkosc jest zgodna z danymi zawartymi w wykazie inwestycji na 2009 r.
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(zal. Nr 3 projektu). Kwota przeznaczona na cele inwestycyjne wynosI
3.407.000zl, która stanowi 25,9 % wydatków ogólem.
Gmina opracowala wieloletni wykaz zadan inwestycyjnych na lata 2009 - 2011
który stanowi zalacznik Nr 3a do projektu budzetu.
Gmina nie planuje w roku 2009 inwestycji wspólfinansowanych ze srodków, o
których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 ufp.

W czesci normatywnej projektu uchwaly podano globalne kwoty dotacji.
Kwoty te znajduja swoje odpowiednie odzwierciedlenie w planie wydatków, tj.
wedlug dzialu, rozdzialu i paragrafu klasyfikacji budzetowej.

Realizacje zadan kultury zabezpieczono w budzecie poprzez dotacje
podmiotowa dla samorzadowych instytucji kultury.

Zgodnie z trescia art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pózno zm.) w budzecie zostaly wyodrebnione
srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W budzecie planuje sie utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 130.087 zl,
stanowiacej 1,0 % planowanych wydatków, która jest zgodna z art. 173 ust. 4 ufp.
Ponadto jst utworzyla rezerwe celowa w wysokosci 11.835 zl, z przeznaczeniem
na realizacje zadan wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego. Rezerwa nie
przekroczyla granicy okreslonej wart. 173 ust. 3 ufp i stanowi 0,01 %
planowanych wydatków.

Ujete po stronie wydatków kwoty na obsluge dlugu publicznego sa zgodne z
wartosciami ujetymi w zestawieniu "planowane splaty zobowiazan" stanowiacym
zalacznik nr 12 do projektu uchwaly.

Z ustalen skladu wynika, ze w proj ekcie przyj eto zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan z
zakresu administracji rzadowej. Wielkosc tych dotacji jest zgodna z planem
finansowym stanowiacym zalacznik Nr 6.
Natomiast w zalaczniku Nr 7 ustalono plan dochodów budzetu panstwa
zwiazanych z realizacj a zadan z zakresu administracj i rzadowej.
Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych w calosci
zostaly przeznaczone na wydatki zwiazane z walka i rozwiazywaniem problemów
alkoholowych.

3. Biorac pod uwage kwoty dochodów i wydatków, gmina ustalila wynik budzetu
stanowiacy deficyt w wysokosci 2.350.190 zl. Zródlem pokrycia deficytu bedzie:
kredyt, pozyczka krajowa.

"I'

Szczególowe zestawienie planu przychodów i rozchodów w ukladzie paragrafów
klasyfikacji budzetowej zawarte jest w zalaczniku Nr 5 do projektu. Zostalo ono
sporzadzone zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wynika z niego, ze w roku budzetowym 2009 przypadac bedzie do splaty z tytulu
zaciagnietych krajowych pozyczek, kredytów kwota 89.757 zl. Planowane do
splaty raty kredytów i pozyczek maja zródlo pokrycia finansowego.

Prawidlowo ustalono limit zobowiazan na cele okreslone wart. 82 ust. 1 ufp.
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Zalaczona do projektu uchwaly budzetowej prognoza kwoty dlugu i jego splaty
spelnia wymóg art. 169 i 170 ufp .. Opinie o mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowego oraz prawidlowosci zalaczonej prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art.
172 ufp, Sklad Orzekaj acy wyrazil w odrebnej uchwale.

4. Zawarte w projekcie uchwaly upowaznienia dla Wójta sa zgodne z przepisami art.
184 ust. l pkt lOlit. a i b ufp. Ponadto organ stanowiacy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. d, pkt 10 ustawy o samorzadzie gminnym okreslil maksymalna kwote
zaciagnietych w ciagu roku pozyczek i kredytów na pokrycie wystepujacego
niedoboru budzetu oraz maksymalna kwote zobowiazan jakie moze zaciagac
samodzielnie Wójt oraz zgodnie z art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ufp upowaznil
Wójta, do: dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wylaczeniem
przeniesien wydatków miedzy dzialami, jak równiez do lokowania wolnych
srodków budzetowych na rachunkach w innych bankach.

~

5. Zgodnie z art. 180 ufp. do projektu uchwaly budzetowej zostala zalaczona
informacja o stanie mienia komunalnego, do której Sklad Orzekajacy nie wnosi
zastrzezen.

6. Termin wejscia w zycie uchwaly budzetowej okreslono w projekcie zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie z 2000 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych. - -

7. Do projektu uchwaly zostaly zalaczone plany przychodów i wydatków funduszy
celowych.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji uchwaly.

C-lonQk Kolegium
BIQiII1a-lej hby ObraootmJiowe{ ~

w Bydgos&czv

,,-:;;'OCA. HaltOO PcII.<lwwska

Pouczenie:
1. Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego przysluguje odwolanie do pelnego skladu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

'Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych opinie regionalnej izby
obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej jednostka samorzadu terytorialnego jest
obowiazana przedstawic organowi stanowiacemu .
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Uchwala Nr 47a/2008

Skladu Orzekajacego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia roku

w sprawie wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu oraz
prawidlowosci dolaczonej do projektu uchwaly budzetowej prognozy
kwoty dlugu Gminy Bartniczka .

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pózno
zm.), art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz. 2104 z pózno zm.) oraz Zarzadzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie skladów
orzekajacych i zakresu ich dzialania.

Sklad Orzekajacy w osobach:

Przewodniczacy:

Halina Paszkowska

Czlonkowie:

Andrzej Graczyk

Robert Pawlicki

"t

Czlonek Kolegium RIO

Czlonek Kolegium RIO

Czlonek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

~

mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu oraz prawidlowosc prognozy dlugu Gminy
Bartniczka.



Uzasadnienie

Analizujac mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu w 2009 roku oraz
prawidlowosc prognozy dlugu Sklad Orzekajacy ustalil, co nastepuje:

l. W projekcie budzecie Gminy na 2009 rok, zaplanowane zostaly dochody w
wysokosci 10.800.414 zl i wydatki w wysokosci 13.150.604 zl. Róznica miedzy
tymi wielkosciami stanowi deficyt budzetu w wysokosci 2.350.190 zl.
Jako zródlo sfinansowania planowanego deficytu budzetu wskazano zgodnie z art.
168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przychody budzetu pochodzace z:
kredytów i pozyczek.

W projekcie budzetu zaplanowano przychody w lacznej kwocie 2.439.947zl (w
tym z tytulu: zaciaganych pozyczek i kredytów w wysokosci 2.400.000 zl, z tytulu
innych rozliczen krajowych - wolnych srodków - w wysokosci 39.947zl oraz
rozchody na' splate zobowiazan z tytulu splaty pozyczek i kredytów \v lacznej
kwocie 89.757 zl.

W planie rozchodów ujeto srodki na cele wymienione wart. 6 ustawy o finansach
publicznych.

Wskazane w uchwale budzetowej zródla sfinansowania deficytu sa prawnie
dopuszczalne i mozliwe do pozyskania.

2. Do projektu uchwaly budzetowej dolaczona zostala prognoza kwoty dlugu oraz
kwoty planowanych splat zadluzenia.

Dane zawarte w prognozie na rok budzetowy 2009 sa spójne z danymi
wynikajacymi z planu przychodów i rozchodów projektu uchwaly budzetowej.

Prognoza kwoty dlugu, zgodnie z art. 172 ust. l pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, obejmuje oprócz roku 2009, takze prognoze ksztahowania sie dlugu
w latach nastepnych, na które zaciagnieto zobowiazania, w tym planowane do
zaciagniecia w projekcie budzetu .

Prognozowana kwota dlugu Gminy nie przekracza 60 % planowanych
dochodów w okresie splaty zobowiazan, a laczna kwota przypadajaca do splaty
wraz z odsetkami ksztahowac sie bedzie na poziomie ponizej 15 % planowanych
dochodów.
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Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

"l doreczenia.

2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


