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Składu Orzekającego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok.

Skład Orzekający Nr 8 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w osobach:

Przewodnicząca

Członkowie:

Elżbieta Osińska

Daniel Jurewicz

- Jan Sieklucki

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 238 ust. 1 pkt

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

oraz zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia

22 kwietnia 2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, po analizie

projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 r.

uchwalił, co następuje:

§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą na 2014 r. wraz z uzasadnieniem.

§2

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany

przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

§3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Uzasadnienie

Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonał

analizy przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą projektu uchwały

budżetowej Gminy na 2014 r. oceniając kompletność przedłożonych dokumentów oraz ich

zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - dalej ustawa).

Skład Orzekający ustalił, że projekt uchwały budżetowej na 2014r. wpłynął do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku w ustawowym

terminie zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy. Projekt uchwały zawiera niezbędne elementy

określone przepisem art. 212 ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów i wydatków

budżetu został opracowany w formie tabel do uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji

budżetowej. Projektowany budżet Gminy na 2014r. przewiduje dochody w kwocie

25.883.486 zł z podziałem na dochody bieżące 25.780.986 zł i majątkowe 102.500 zł oraz

wydatki w wysokości 26.354.995 zł z podziałem na bieżące 24.737.729 zł i majątkowe

1.617.266 zł. Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki bieżące są niższe od planowanych

dochodów bieżących o kwotę 1.043.257 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający

z przepisu art. 242 ustawy.

Planowany deficyt budżetowy wysokości 471.509 zł oraz planowane rozchody z tytułu spłaty

rat zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 1.028.491 zł ( w tym na środki unijne 876.771 zł)

sfinansowane zostaną planowanymi przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 1.500.000 zł.

Wartości wykazane w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. są zgodne z danymi w

projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim

kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych ustalono zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy.

Projekt uchwały budżetowej zawiera w formie załączników planowane kwoty dotacji

udzielanych z budżetu gminy jak również dochody i wydatki budżetu związane z realizacją

zadań zleconych.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych, które w całości przeznacza się na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i

przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

obligatoryjną rezerwę ogólną i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania



kryzysowego. Rezerwy te mieszczą się w ustawowo określonej relacji do planowanych

wydatków.

W załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej, określającym plan wydatków na

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto m.in. przedsięwzięcie

"Spotkania integracyjne mieszkańców". Dość ogólny opis przedsięwzięcia nie pozwala na

dokonanie jednoznacznej oceny zgodności z prawem. Skład wskazuje, że w myśl art.1 ust.3

ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420) "Środki

funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które (...) są zadaniami własnymi

gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju

gminy". Zaś art. 4 ust.? cyt. ustawy obliguję radę gminy, aby uchwalając budżet odrzuciła

wniosek sołectwa, w przypadku, gdy zamierzone zadania nie spełniają ww. wymogów. W

przypadku zaplanowania powyższego wydatku w uchwale budżetowej na 2014r. należy

również zamieścić informację - jakiego zadania Gminy dotyczy powyższy wydatek.

W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla organu wykonawczego

wynikające z art. 212 ust.2 pkt 1 i 2 i 258 ustawy, do których Skład uwag nie wnosi.

Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej, o ile zostanie ona podjęta do końca 2013

roku, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń

nad Wisłą na 2014 r. spełnia wymogi formalne i merytoryczne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kolco'
Regionalnej Izby Ob ch

w Bydgoszcz

mgr Elżbieta
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Składu Orzekającego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014 - 2027

Skład Orzekający Nr 8 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w osobach:

Przewodnicząca - Elżbieta Osińska

Członkowie: - Daniel Jurewicz

- Jan Sieklucki

działając na podstawie art.19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 238 ust.

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.

885), a także zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich

działania, po analizie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014 - 2027 wyraża

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła przedstawił Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014 - 2027 - dalej WPF wraz z objaśnieniami,

celem zaopiniowania.



Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały danych Skład Orzekający

stwierdził, co następuje:

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy na lata 2014 - 2027 uwzględnia wszystkie elementy wymagane art. 226 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Oz.U. z 2013 r., poz. 885 dalej ustawa).

Została zachowana zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących,

wynikająca z art. 242 ustawy. Należy nadmienić, że zasada ta obowiązuje zarówno w

odniesieniu do planowanego budżetu jak i wykonanego budżetu na koniec roku, tj. wykonane

wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż wykonane dochody bieżące powiększone

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6

ustawy.

Występuje zgodność kwot ujętych w projekcie WPF i projekcie uchwały budżetowej

w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów w tym planowanych do zaciągnięcia

zobowiązań i ich spłat w roku 2014, co spełnia wymogi art. 229 ustawy.

Z objaśnień do WPF wynika, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków

ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 r, na podstawie wykonania

budżetu za 3 kwartały roku 2013, podpisane umowy, informację od dysponentów części

budżetowych o planowanych datacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej oraz "Informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji

ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych", a także o "Wytyczne

dotyczące założeń makroekonomicznych" zatwierdzonych przez Ministra Finansów. Skład

wskazuje, że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o wielkości

poszczególnych części subwencji ogólnej nie jest ostateczna, natomiast planowany w

dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z

powyższym. faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych

wielkości, które wynikają z "Informacji" podanej przez Ministerstwo Finansów.

Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które

Gmina zamierza realizować w latach 2014 -2018, co wyczerpuje dyspozycje określone art.

226 ust. 3 pkt ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwotę długu oraz

relację, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy. Prognoza kwoty długu sporządzona została

na okres 2014-2027, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co

wynika z treści art. 227 ust.2 ustawy.

Z danych wykazanych w projekcie prognozy kwoty długu wynika, że omawiana relacja

zachowana jest w całym okresie WPF. Indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony w oparciu

o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w latach 2014-2027 jest wyższy



niż przypadająca w danym roku rata spłaty zobowiązań wraz z odsetkami. Zaplanowane w

2014 r. do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.500.000 zł zostały ujęte w
planowanych od 2024 r. ratach spłaty zobowiązań. Skład Orzekający wskazuje, że dla

ustalenia w sposób prawidłowy wskaźników zadłużenia bardzo istotne staje się planowanie

oraz wykonanie dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących.

Skład Orzekający podkreśla, że wskazane wyżej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu

pełnej realizacji dochodów i utrzymania zakładanego poziomu wydatków w latach 2014-

2027.

Skład Orzekający w odniesieniu do opiniowanego projektu WPF wskazuje, że:

w poz. 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" wartość wg

projektu budżetu wynosi 3.634.221 zł,

w poz. 12.3 wartość wg projektu budżetu 30.000 zł "wydatki bieżące na realizację

programów z udziałem środków europejskich" - łącznie, tak też w poz. 12,4 tylko w

odniesieniu do wydatków majątkowych - wartość wg projektu budżetu 22.766 zł,

Uwagi zawarte w niniejszej opinii powinny zostać uwzględnione przy podejmowaniu przez

Radę Miasta i Gminy uchwały WPF na lata 2014-2027.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych
dokumentów i dotyczy formalno-prawnych aspektów możliwości spłaty zadłużenia. Nie może
być zatem uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę kondycji finansowej gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem Zespołu we Włocławku.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby ra~ unkowej

w Bydg' .y
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Składu Orzekającego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały

budżetowej Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

U. z 2013 r., poz. 885.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów

orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący:

Członkowie:

- Elżbieta Osińska

- Daniel Jurewicz

- Jan Sieklucki

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego

przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu w 2014 roku Skład

Orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. przewidziane zostały:

dochody w wysokości 25.883.486 zł,

wydatki w wysokości 26.354.995 zł.

Zakładany deficyt budżetu - rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami -

wynosi 471.509 zł .

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2

ustawy o finansach publicznych przychody z tytułu kredytów i pożyczek.



W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano przychody w kwocie 1.500.000 zł, z

tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na

sfinansowanie planowanego deficytu i planowanych do spłaty rat zobowiązań z tytułu

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WP F) Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

wynika, że kwota długu na koniec 2014 r. wyniesie 4.510.636 zł, co stanowi 17,43 %

planowanych dochodów, spłata zaciągniętych zobowiązań planowana jest do 2027 r.

Z danych zawartych w prognozie kwoty długu, będącej częścią WPF wynika, że

w 2014 r. obciążenie spłatą długu planuje się na poziomie 4,94 % przy wskaźniku

maksymalnego zadłużenia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego

rok budżetowy wynoszącym 6,53 %, w roku 2015 wskaźniki te wynoszą odpowiednio 4,67 %

i 7,02 %, w 2016r. 4,14 % i 7,18 %. W pozostałych latach obowiązywania WPF tj. 2017-2027

obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych

i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają maksymalnego

wskaźnika zadłużenia obliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885).

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kol
Regionalnej Izhy r"

w By ()" .


