
UCHWAT-A Nr Si.466.201 4
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2O14 r.

w sprawie wyra1enia opinii o projekcie uchwaly bud2etowej Gminy Skorzec na rok 2015 oraz
mo2liwoSci sfin an sowania przewidzianego w nim deficytu b udietowego.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. lJ.z2012r.,poz. 1113
ze zm.) w zw. z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm) - Sklad orzekajqcy
Regionalne j lzby obrachunkowej w warszawie, h? posiedzeniu w Zesp6le
w Siedlcach w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqca SO: - Ewa Wielg6rska
Czlonkowie SO: - Kamil Krauschar

- Teresa Wysokihska

uchwala, co nastgpuje:

s1

Pozytywnie z uwagam! przedstawionymi w uzasadnieniu opiniuje przedlo2ony przez W6jta
Gminy Skorzec projekt uchwaly budzetowej Gminy Skorzec na 2015 rok wraz
z uzasadnieniem

s2

Pozytywnie opiniuje mozliwoS6 sfinansowania zaplanowanego deficytu budzetu Gminy
Sk6rzec przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowe j na 2Ol5 rok.

s3

Opinig, o ktorej mowa w S 1 niniejszej uchwaly stosownie do art. 238 ust. 3 cyt. ustawy
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego jest
obowiqzany przddstawi6 organowi stanowiqcemu przed uchwaleniem budzetu

s4

Opinia, o ktore.l mowa w $ 2 niniejszej uchwaly podlega publikacji przez jednostkg
samorzqdu terytorialnego, stosownie do ad' 246 ust. 2 cyt ustawy o finansach publicznych,
11. na zasadach okre5lonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r o dostgpie do informacji
publicznej (Dz U. Nr 1 12, poz. 1198 ze zm.).

s5

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, za posrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie '14 dni od daty jej
dorqczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada2014r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6l
Zamiejscowy w Siedlcach, przy Zarzqdzeniu Nr 50114 Wojta Gminy Skorzec



z dnia 12 listopada 2014 r. wplynql projekt uchwaly budzetowej na rok 2015 wraz
z uzasadnieniem.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6l
Zamiejscowy w Siedlcach, dokonal analizy i oceny w/w materialow przyjmujqc nastqpujqce
kryteria:

1. okre6lonq w art. 238 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych terminowoSd
przedlolenia opi n iowa nego doku mentu,

2. wypelnienie wymogow, co do zakresu informacyjnego i szczegolowo6ci projektu
uchwaly budzetowej i towarzyszqcych mu material6w, ustalonych przez Radg Gminy
w Skorcu w Uchwale Nr )fiXlV/231110 z dnia 30 wrze6nia 2010r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwaly budzetowej,

3. zgodno6c zakresu projektu uchwaly budzetowej z wymogami okre6lonymi
w art.211 ust. 5, arl.212, ar1.214, art.215, ar1.216 ust. 2, arl.217 ust.2,
art. 235 ust. '1, arl. 236 ust. 1 i 3 i art. 237 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych

- ocena kompletno6ci i spojno6ci budzetu,

4. zgodno5c zaplanowanych 2rodel dochodow i kierunkow ich wydatkowania
z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeg6lno6ci
zabezpieczenie realiza qi zadah wlasnych jednostki samorzqdu terytorialnego, zadah
zleconych z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych ustawami,
a tak2e zadan realizowanych w drodze porozumien,

5. przestrzeganie zasad ustalonych w art. 222 ust. 1-3 cyt. ustawy o finansach
publicznych oraz arL. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzqdzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U.22013 r. poz.1166) przy tworzeniu rezerwy ogolnej i rezerw
celowych,

6. zgodno6c proponowanych upowaznien dla organu wykonawczego
z przepisami art. 212 ust. 2, arl. 258 i art. 264 ust. 3 cyt. ustawy o finansach
publicznych,

7. zachowanie - wymaganej prawem, tj art. 242 ust. 1 cyt. ustawy o finansach
publicznych - relacji planowanych dochod6w biezqcych budzetu
i planowanych wydatkow biezqcych budzetu,

8. prawidlowo6c wskazania przychodow i rozchodow rownowazqcych wynik finansowy
budzetu* aft..217 ust.2 cyt. ustawy o finansach publrcznych,

9. zachowanie zgodno6ci, o ktorej mowa w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych,
wartoSci przyjqtych w projekcie uchwaly budzetowej z wartosciami wykazanymi
w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budzetu
i zwiqzanych z nimi kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu,

10. prawidlowoSc planow dochod6w rachunku dochodow jednostek oswiatowych oraz
wydatkow nim i finansowanych,

11. zgodnoSc zastosowanej klasyfikacji budzetowej z przepisami rozporzqdzenia Ministra
Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow,
wydatkow, przychodow i rozchod6w oraz Srodkow pochodzqcych ze 2rodel
zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207 ze zm.).

l. Przedlo2ony do zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej na 2015 rok wraz
z uzasadnieniem spelnia wymienione wyzej kryteria z uwagami.

1. W projekcie uchwaly budzetowej na2015 rok, w S 10 ust. 2zawarlo upowaznienie dla
W6jta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatkow z wylqczeniem przeniesien
wydatkow migdzy dzialami na uposaZenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Powyzsze



upowaznienie nie jest zgodne z arl.258 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy o finansach publicznych
w my6l, ktorego organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego moze upowaznic
zarzqd, tu W6jta Gminy, do dokonywania zmian w planie wydatkow innych niz okreSlone w
arl. 257, z wvfaczeniem przeniesieri wvdatk6w miedzv dzialami. Zawarte upowaznienie
wylqcza jedynie przeniesienie wydatkow migdzy dzialami ale tylko w ramach wydatkow
osobowych.

2. W Tabeli Nr 3,,Limit wydatk6w na zadania inwestycyjne w 2015 roku" w podzialce
900-90015-6050 wskazano zadanie pn. ,,Przebudowa o6wietlenia drogowego na terenie
gminy" na kwotq 40.000,00 zl.
Zdaniem Skladu Orzekajqcego nazwa zadania jest nieprecyzyjna gdyz nie wskazuje gdzie
przedmiotowe zadanie mialoby zostac realizowane.

3. Zgodnie z wlw uchwalq w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowejw sklad materialow towarzyszqcych projektowi budzetu wchodzi m.in. informacji
o finansowaniu zadan inwestycyjnych - S 3 ust. 3 lit. c. Przedmiotowej informacji brak.

4. W tabeli Nr 4 ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodkow pochodzqcych
z fundusz6w strukturalnych i Funduszu Sp6jnosci w 2015 roku" w poz. 2.1 ,,Razem wydaiki"
rubryka 8 zaplanowano kwotg 19.000,00 zl. natomiast ponizej w rubryce 2015 wykazano
w rubryce 8 kwotq 87.317.33 zl.

Majqc powyzsze na uwadze, zdaniem Skladu Ozekajqcego, niezbgdnym jest badanq
uchwalq budzetowq w w/w zakresie doprowadzic do zgodnoSci z przepisami prawa przed
uchwaleniem budzetu Gminy skorzec na 201s rok przez Radg Gminy.

ll' W projekcie uchwaly budzetowej Gminy Sk6rzec na 2015 rok zaplanowano deficyt
w wyseko5eil',167.200,00 zl, stanowiqcy ujemnq ro2nicq pomiqdzy planowanymi dochodami
(20.934.187,00 zl) iplanowanymi wydatkami (22.101.387,00 zl), ktory zgodnie z badanym
projektem uchwaly budzetowej zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi
z zaciqgniqtych kredytow w wysokosci 1 .167 .200,00 zl.
Zaplanowane zrodlo finansowania deficytu jest zgodne z aft..217 ust.2 pkt2 cyt. ustawy
o finansach publicznych.
Po uwzglqdnieniu ww. kredyt6w ipozyczek prognozowany wskaznik splaty dtugu Gminy nie
przekroczy dopuszczalnego limitu, o ktorym mowa w art. 243 cyt. ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzeklqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.

PRZEV/O .tcA
Rcgionalnej

P.EGI()NATNA IZBA OBRACHUNK(}I1|A

ZESPOT W SIEDLCACH
ur. P-rE[dsNego 38, tel' 63-282'15


