Uchwala Nr 664/2012
Skladu Orzekaj~cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej G6rze
z dnia 27 listopada 2012 roku
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w sprawie: wydania opinii 0 przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej na 20
rok wraz z uzasadnieniem oraz mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w 2013
roku Gminy Brody.
Na podstawie art. 13 pkt 3 i pkt 10 , art. 19 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoiity Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) i art. 246 ust.!
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Sklad
Orzekajqcy
postanawia
1.zaopiniowac pozytywnie z zastrzezeniami przedlozony przez Wojta Gminy Brody projekt
uchwaly budzetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
2.zaopiniowac negatywnie mozliwosc sfinansowania przedstawionego deficytu budzctu Gmin)'
Borody w 2013 roku.
Uzasadnienie
Sklad Orzekajqcy Regionainej Izby Obrachunkowej w Zieionej G6rze zbadal pod wzgi~dem
formalno-prawnym przedlozony przez Wojta Gminy Brody projekt uchwaly budzetowej wraz z
uzasadnieniem na 2013 rok oraz mozliwosc sfinansowania przedstawionego deficytu w projekcie
tej uchwaly na 2013 rok.
W6jt Gminy Brody wraz z projektem uchwaly budzetowej przedloZyI uzasadnienie do
projektu uchwaly okresione w uchwaie organu stanowiqcego, 0 kt6rej mowa w art. 234 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pubiicznych (Oz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).
Przedlozony projekt uchwaly budzetowej zaklada dochody w lqcznej kwocie 13.797.028 zl ,
w tym dochody biezqce w kwocie 10.223.303 zl, a wydatki w lqcznej kwocie wyzszej tj.
14.138.709 zl, w tym wydatki biezqce w kwocie 10.216.888 zl. Reiacja okreslona wart. 242
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych- cyt. wyzej jest zachowana po stronie
planu (plan dochod6w biezqcych wyzszy od planu wydatk6w biezqcych).
Planowany deficyt budzetu w kwocie 341.681 zl planuje si~ sfinansowac przychodami
pochodzqcymi z zaciqgni~tych kredyt6w i poZyczek.
Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan okresionych w programie profilaktyki
i rozwiqzywania probiem6w alkohoiowych na rok 2013 zostaly w projekcie uchwaly budzetoVlej
okresione zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa w tym zakresie. Okresiono r6wniez wydatki
zwiqzane z przeciwdzialaniem narkomanii.

Dochody zostaly okreslone w pelnej szczeg61owosci klasyfikacji budzetowej tj. wedlug
dzia16w, rozdzia16w i paragraf6w.
Wydatki okreslono r6wniez w pelnej szczeg61owosci klasyfikacji budzetowej, w podziale na
dzialy, rozdzialy i paragrafy.
Uchwala budzetowa prawidlowo zawiera elementy okreslone w art. 212 ust.l ustawy 0
finansach publicznych. Zgodnie z art. 214 pkt 1 tej ustawy w za1qcznikach sporzqdzono zestawienie
planowanych dotacji udzielanych z budzetu w 2013 r. W planie dochod6w i wydatk6w
wyodr~bniono takze dochody i wydatki zwiqzane z zadaniami z zakresu administracji rzqdowej i
innych zleconych ustawami.
W projekcie uchwaly budzetowej, w cz~sci normatywnej okreslono planowane wplywy
zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatk6w na
finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
Okreslono takze przychody i rozchody bucizetu .
Prawid1owo okreslono rezerw~ og6lnq , kt6ra nie jest nizsza niz 0,1 % i nie przekracza 1 %
wydatk6w budzetu oraz rezerw~ celowq na zadania w zakresie zarzqdzania kryzysowego.
Upowamienia dla W6jta okreslono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa w tym
zakresie.
lednoczesnie Sklad Orzekajqcy wnosi zastrzezenia nast~pujqcej tresci :
- w budzecie Gminy na rok 2013 zaplanowano przychody z zaciqgni~tych kredyt6w i
pozyczek na rynku krajowym w kwocie 1.957.201z1 , p0Zyczki na finansowanie zadan
realizowanych z udzia1em srodk6w pochodzqcych z budzetu UE w kwocie 1.226.143 zl, wolne
srodki w kwocie 381.429 zl,
rozchody (splaty otrzymanych p0Zyczek na finansowanie zadan
realizowanych z udzialem srodk6w pochodzqcych z budzetu UE) zaplanowano w kwocie
2.841.663 zl oraz splaty kredyt6w i pozyczek w kwocie 381.429z1.
Deficyt budzetu w kwocie 341.681 zl planuje si~ pokryc przychodami zwrotnymi w postaci kredytu,
co w ocenie Skladu Orzekajacego jest prawnie niedopuszczlne w swietle art. 217 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych, w zwiqzku z negatywnq opiniq Skladu
Orzekajqcego ( Uchwala Nr 663 z dnia 27 listopada 2012r.) 0 Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Brody. Negatywnq opini~ wydano z uwagi na fakt, iz w roku 2014 nie jest zachowana
relacja wynikajqca z art. 243 ustawy 0 finansach publicznychZatem zaciqganie kolejnych
zobowiqzan "zwrotnych" (w szczeg6lnosci na deficyt budzetu), kt6re obciqZajq budzety nast~pnych
lat, spowoduje niemozliwosc uchwalenia budzetu na 2014 rok i w nast~pnych latach budzetowych.
Dlatego tez planujqc budzet na rok 2013 naleZy miec powyzsze na wzgl~dzie i dqZyc do
splaty dotychczas zaciqgni~tych zobowiqzan w granicach prawa, ewentualnie rozwaZyc mozliwosc
ich restrukturyzacji, tak aby pOCZqWSZY od 2014 r. spelniac relacj~ okrdlonq wart. 243 ustawy 0
finansach publicznych.W celu zachowania przedmiotowego wskainika naleZy r6wniez
racjonalizowac i monitorowac stron~ dochodow'l i wydatkowq planowanego budzetu na 2013 r. w
celu osiqgni~cia odpowiedniej nadwyzki operacyj nej.
Biorqc pod uwag~ powyzsze mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu Gminy Brody na
2013 rok zaopiniowano negatywnie.
w §12 pkt 2) cz~sci normatywnej uchwaly limit zobowiqzan z tytulu zaciqganych
kredyt6w i p0Zyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu nieprawidlowo ustalono w
wysokosci 3 183 344z1 (wielkosc wszystkich planowanych przychod6w z tytulu zaciqgni~tych
kredyt6w i pOZyczek) . Zaplanowany deficyt budzetu wynosi 341.681 zl . Nie ustalono w og6le
limitu Z tyulu splaty wczesniej zaciqgni~tych kredyt6w i poZyczek.
- w §4 uchwaly wskazano, ze r6znica mi~dzy dochodami i wydatkami budzetu stanowi
deficyt budzetu w kwocie 341 681 zl, nieprawidlowo wskazujqc jednoczesnie jako Zr6dla pokrycia
deficytu przychody pochodzqce z zaciqgni~tych kredyt6w i p0Zyczek oraz z tytulu wolnych
srodk6w, kt6re nie stanowiq zr6d1a pokrycia deficytu (zaangazowanych w planie przychod6w w
kwocie 381 429,00 zl na spIat~ rozchod6w).

• I

nie wyodr~bniono - w cz~sci normatywnej uchwaly, ani tez w zal'tczniku - dochod6w i
wydatk6w budzetu zwi'tzanych z realizacj't zadaiJ. wykonywanych na mocy porozumien z organami
administracji rZ'tdowej (art. 237 ust.2 pkt 2 ufp).
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj'tcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze
postanawiajak w sentencji niniejszej uchwaly.
Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj'tcego, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7
paidziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysluguje odwolanie do
Koelgium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Przewodnicz~ca

