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Uchwala Nr 17/P/2016

Skiadu Orzekaj^cego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2017 rok.

Sklad Orzekaj^cy Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyznaczony

Zarzqdzeniem Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia

22 stycznia 2016 roku w skladzie;

Przewodnicz^ca - Elzbieta Osihska

Czlonkowie: - Daniel Jurewicz

Jan Sieklucki

dzialaj^c na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiqzku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziemika

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 238

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o fmansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1870), wyraza o przedlozonym w dniu 14 listopada 2016 r. przez Wojta Gminy Wielgie

projekcie uchwaly budzetowej na 2017 rok

opini^ pozytywn^

Uzasadnienie

Sklad Orzekaj^cy Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonal analizy

przedlozonego projektu uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2017 r. oceniaj^c
kompletnosc przedlozonej dokumentacji oraz jej zgodnosc z obowi^zuj^cymi przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.- dalej
ustawa).

Projekt uchwaly budzetowej w zakresie dochodow i wydatkow budzetu Gminy zostal
sporz^dzony w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej w wielkosciach:

• dochody w kwocie 30 862 062,00 zl, w tym: dochody biez^ce 30 318 841,00 zl
i dochody maj^tkowe 543 221,00 zl,

• wydatki w kwocie 30 862 062,00 zl, w tym: wydatki biez^ce 28 948 062,00 zl
i wydatki maj^tkowe 1 914 000,00 zl,

• przychody i rozchody w kwocie 640 993,43 zl.



Z przedstawionych danych wynika, ze zaplanowany budzet na 2017 r. jest budzetem
zrownowazonym. Zaplanowane przychody budzetu z tytuhi zaci^ganych kredytow i pozyczek
przeznaczono na rozchody budzetu z tytulu splaty rat wezesniej zaci^gni^tych zobowi^zan.

Przyj^te w projekcie uchwaly budzetowej dochody biez^ce wyzsze od wydatkow
biez^cyeh, co jest zgodne z zasad^ okreslon^ w art. 242 ustawy. Zasada zrownowazenia
budzetu w cz?sci wydatkow biez^cych stanowi wazny element konstrukcji budzetu. Sklad
Orzekaj^cy podkresla, ze wysokosc nadwyzki operacyjnej stanowi jeden z podstawowych
miemikow oceny kondycji finansowej gminy (potencjahi inwestycyjnego oraz zdolnosci
kredytowej), tj. jakimi srodkami dysponuje jednostka po pokryciu wydatkow biez^cych.
Planowana na 2017 r. nadwyzka operacyjna wynosi 1 370 779,00 zl. Sklad Orzekajqcy
wskazuje, ze wysokosc splaty zobowi^zan Gminy (zaci^gni^tych i piano wanych
do zaci^gni^cia) w danym roku budzetowym uwarunkowana jest wymogiem art. 243 ustawy.
Zgodnie z tym przepisem, dla danego roku budzetowego okresla si? wskaznik dopuszezalnej
splaty zadluzenia Wskaznik ten, ustalany jest jako srednia arytmetyczna obliezona
dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biez^cyeh powi?kszonych o dochody
ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biez^ce do dochodow ogolem.

Zaplanowane dochody maj^tkowe stanowi^ 1,8 % planowanych dochodow i dotycz^
realizacji zadah z udzialem srodkow zewn?trznych, w tym srodki z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich w wysokosci 499 021,00 zl
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170818C Ostrowite - Szczepanki".
Przyj?te do realizacji inwestycje w kwocie 799 941,00 zl b?d4 fmansowane z srodkow
z budzetu Unii Europejskiej. Zaplanowane w projekcie budzetu na 2017 r. inwestycje
stanowi^ 6,2 % planowanych wydatkdw budzetowych.

Do projektu uchwaly budzetowej opracowano w formic zal^cznika: plan dochodow
i wydatkow zwi^zanych z realizacji zadah z zakresu administracji rz^dowej i innych zadah
zleconych ustawami, plan zadah inwestycyjnych realizowanych w 2017 r. oraz zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu gminy sporzidzone zgodnie z art. 215
ustawy.

Zgodnie z wymogiem art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy Gmina zaplanowala
obligatoryjni rezerw? ogolni i celowi na realizacj? zadah z zakresu zarz^dzania
kryzysowego. Rezerwy te mieszcz^ si? w ustawowo okreslonej relacji do planowanych
wydatkow.

Ponadto w projekcie uchwaly budzetowej zostaly zaplanowane:

—  dochody z tytulu wydawania zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych
w wysokosci i wydatki w kwocie 91 100,00 zl na realizacj? zadah okreslonych w programie
profilaktyki i rozwiizywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii,

— wplywy zwi^zane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska
w kwocie 12 000,00 zl, ktore przeznaczono na sfinansowanie zadah z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej,

—  dochody w wysokosci i wydatki w wysokosci 641 779,00 zl zwiizane z realizacji
zadah wlasnych gminy w zakresie zagospodarowania odpadow komunalnych zgodnie
z ustawi z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzidku w gminach (Dz. U.

z 2016 r. poz. 250 ).



Na realizacj? przedsi?wzi?c w ramach ilinduszu soleckiego projekt budzetu zabezpiecza
wydatki w wysokosci 369 205,73 zl. Sklad Orzekaj^cy 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, sluz^cymi
poprawie warunkow zycia jej mieszkancow oraz musz^ bye zgodne ze strategic rozwoju
Gminy. Wydatki funduszu soleekiego sporzqdzono w pelnej szezegolowosei klasyfikaeji
budzetowej.

Na podstawie art. 212 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy w projekeie uehwaly budzetowej okreslono
upowaznienia dla organu wykonawezego, do ktoryeh Sklad Orzekaj^ey uwag nie wnosi.

Sposob wejseia w zyeie uehwaly budzetowej, o ile zostanie ona podj?ta do konea 2016 r,
jest zgodny z obowi^zuj^eymi przepisami prawa.

Zdaniem Skladu Orzekaj^eego przedlozony projekt budzetu Gminy Wielgie na 2017 r.
spelnia wymogi formalne i merytoryezne. Projekt uehwaly budzetowej zawiera obligatoryjne
elementy okreslone w ustawie 0 finansaeh publieznyeh.

Bior^e powyzsze pod uwag^ Sklad Orzekaj^ey 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.
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