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Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespol we Wloclawku

w zal^czeniu przesyla uchwal? Skladu Orzekaj^cego nr 8 w sprawie wyrazenia opinii

o projekcie uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 rok.
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^ ul. Brze&Kao

87-800 Wtoc»awek
Uchwala Nr 12/P/2015

SWadu Orzekaj^cego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 rok.

Dziataj^c na podstawie art.19 ust. 2 w zwi^zku z art.13 pkt 3 ustawy z dnia
7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113
z p6zn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6zn. zm.) oraz zarz^dzenia Nr 6/2011 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie
skladbw orzekaj^cych i zakresu ich dzialania, Sklad Orzekaj^cy Nr 8 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach:

Przewodnicz^ca - Elzbieta Osihska

Czlonkowie: - Daniel Jurewicz

Jan Sieklucki

uchwalil, CO nast^puje:

zaopiniowac pozytywnie projekt uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 rok.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Wielgie spelniaj^c wymogi okreslone w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. - dalej
ustawa) przedstawil Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespbl we Wloclawku

projekt uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 rok wraz z objasnieniami, celem

zaopiniowania.

Badaj^c projekt uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 r., Sklad Orzekaj^cy

stwierdzil, ze zostal on opracowany zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 212,

art. 214 - 215, art. 217 i art. 222 oraz art. 235 - 237 ustawy. W wyniku analizy przedlozonych

dokumentow Sklad Orzekaj^cy ustalil, co nast^puje :

W projekcie budzetu zaplanowano dochody w wysokosci 23 472 111 zl, w tym: dochody

biez^ce w kwocie 23 330 111 zl oraz dochody maj^tkowe w kwocie 142 000 zl. Wydatki

budzetowe ustalono w kwocie 23 856 111 zl, w tym: wydatki biez^ce w kwoeie 22 534 286 zl

oraz wydatki maj^tkowe w kwocie 1 321 825 zl. Przyj^te w projekcie budzetu wydatki

majqtkowe stanowi^ 5,5 % wydatkow budzetu i sfmansowane zostan^ planowanymi



dochodami majqtkowymi, kredytami i pozyczkami oraz wolnymi srodkami z lat ubiegiych.
Zgodnie ze skladan^ sprawozdawczosci^ (bilans budzetu za 2014 r. oraz sprawozdanie Rb
NDS o nadwyzce/deficycie za okres od pocz^tku roku do dnia 30 wrzesnia 2015 r.) Gmina
Wielgie posiada wolne srodki z tytulu rozliczenia kredytow i pozyczek z lat ubieglych.

Z przedstawionych danych wynika, ze planowane dochody biez^ce budzetu przewyzszaj^
planowane wydatki biez^ce o kwot^ 795 825 zl, co zapewnia zgodnosc z wymogami art. 242
ust.l ustawy. Sklad Orzekaj^cy wskazuje, ze wysokosc osi^gni^tej nadwyzki operacyjnej
stanowi jeden z podstawowych miemikow oceny kondycji finansowej gminy (potencjalu
inwestycyjnego oraz zdolnosci kredytowej), tj. jakimi srodkami dysponuje jednostka
po sfmansowaniu wydatkow biez^cych.

Przedlozony projekt uchwaly budzetowej na 2016 r. zakiada deficyt budzetowy

w wysokosci 384 000 zl, co stanowi 1,6 % planowanych dochodow. Przychody budzetu
w wysokosci 1 125 121 zl stanowiq planowane do zaci^gni^cia kredyty i pozyczki oraz wolne
srodki z lat ubieglych, ktore przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu
budzetowego oraz na rozchody budzetu z tytulu splaty rat zobowi^zah z lat ubieglych
w wysokosci 741 121 zl. Wysokosc splaty zobowi^zah gminy (zaciqgni^tych i planowanych
do zaci^gni^cia) w danym roku budzetowym uwarunkowana jest wymogiem art. 243 ustawy.
Zgodnie z tym przepisem, dla danego roku budzetowego okresla si? indywidualny wskaznik
dopuszczalnego obci^zenia budzetu jednostki samorz^dy terytorialnego z tytulu splaty dlugu.
Wskaznik ten, ustalany jest jako srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat

relacji jej dochoddw biez^cych powi?kszonych o dochody ze sprzedazy majqtku oraz

pomniejszonych o wydatki biez^ce do dochoddw ogolem.

Prawidlowo okreslone zostaly w projekcie uchwaly limity zobowi^zah z tytulu
zaci^ganych kredytow i pozyczek na pokrycie przejsciowego i planowanego deficytu
budzetowego oraz splat? rat zobowi^zah z lat ubieglych, co spelnia wymog art. 212 ust. 1

pkt 6 ustawy.

Do projektu uchwaly budzetowej opracowano w formie zalqcznika:

— plan dochoddw i wydatkow zwi^zanych z realizacj^ zadah z zakresu administracji

rz^dowej oraz innych zadah zleconych gminie,

— plan zadah inwestycyjnych realizowanych w 2016 r.,

— zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu gminy.
W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowano dochody z tytulu wydawania zezwoleh

na sprzedaz napojow alkoholowych, kthre w calosci przeznacza si? na realizacj? zadah

okreslonych w programie profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych

i przeciwdzialania narkomanii.

Zaplanowano wplywy zwi^zane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie

ze srodowiska, kthre przeznaczono na sfinansowanie zadah Gminy w zakresie ochrony

srodowiska i gospodarki wodnej.
Przedlozony projekt budzetu uwzgl?dnia dochody i wydatki zwi^zane z realizacj^ zadah

wlasnych gminy, wynikaj^cych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci

i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pozn. zm.).

Stosownie do art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy w projekcie budzetu zaplanowano

obligatoryjn^ rezerw? ogolnq i celow^ na realizacj? zadah z zakresu zarz^dzania



kryzysowego. Rezerwy te mieszcz^ si? w ustawowo okreslonej relacji do planowanych
wydatkow.

Projekt budzetu zabezpiecza wydatki w wysokosci 366 227,88 zl na realizacj?
przedsi?wzi?c w ramach funduszu soteckiego. Skiad Orzekajqcy przypomina, ze zgodnie
z ustaw^ z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z pozn. zm.)
wskazane przez solectwa przedsi?wzi?cia musz^ bye zadaniami wlasnymi Gminy, stuz^cymi
poprawie warunkbw zycia jej mieszkancdw oraz musz^ bye zgodne ze strategic rozwoju
Gminy. Wydatki funduszu soleekiego sporz^dzono w pelnej szezegolowosei klasyfikaeji
budzetowej.

Zgodnie z art. 212 ust. 2 w zwi^zku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy w projekeie uehwaly
budzetowej zawarto upowaznienie dia organu wykonawezego do dokonywania zmian
w budzeeie polegaj^eyeh na przeniesieniaeh w planie wydatkow miedzy paragrafami
i rozdzialami w ramaeh dzialu, w zakresie wydatkow na uposazenie i wynagrodzenia
ze stosunku praey oraz w planie wydatkdw maj^tkowyeh polegaj^eyeh na przeniesieniaeh
mi?dzy rozdzialami i paragrafami w ramaeh dzialu klasyfikaeji budzetowej, do ktoryeh Sklad
Orzekaj^ey uwag nie wnosi.

Sposob wejkia w zyeie uehwaly budzetowej, o ile zostanie ona podj?ta do kohea 2015 r,
jest zgodny z obowi^zuj^eymi przepisami prawa.

Zdaniem Skladu Orzekaj^eego przedlozony projekt budzetu Gminy Wielgie na 2016 r.
spelnia wymogi formalne i merytoryezne. Projekt uehwaly budzetowej zawiera obligatoryjne
elementy okreslone w ustawie o finansaeh publieznyeh.

Bior^e powyzsze pod uwag? Sklad Orzekajqey orzekl jak w senteneji.

Od niniejszej uehwaly sluzy prawo wniesienia odwolania do Kolegium Regionalnej Izby
Obraehunkowej w Bydgoszezy, w terminie 14 dni od daty dor?ezenia opinii.

Przewodniez^ea Skladu Orzekaj^eego

Czlonck Kolc"ium
Regionalnej Oh^hilnkowej

mgr Elzbieta Osinska


