EGIO Al A
IZBA OBR CH
KOWA
w ZIPlo lej Gor '<1
Zes pof Zam iejscowy
ul. J (It!l 'oncl"ka 10
66-400 Garzow Wlkp.

w BrOdach
UCHWALA NR 726/2014
:ptynqto dn .2D1L:12:.D.5.
SKLADU ORZEKAJ1\CEGO
...
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOW
' .... .. ..... .
w ZIELONEJ GORZE
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1. Lidia Jaworska - przewodnicz~ca
2. Marek Lewandowski - czlonek
3. Iwona Porowska - czlonek

w sprawie: wydania opinii 0 przedlozonym projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 - 2024 przedstawionej wraz z
projektem uchwaly budzetowej na rok 2015.
Na podstawie art. 13 pkt 12 oraz 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz.1113 ze zm . )
i art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), po zbadaniu przedlozonego projektu uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015- 2024 wraz z projektem
uchwaly budzetowej na rok 2015

Sklad

Orzekaj~cy

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze
postanawia

zaopiniowac pozytywnie przedlozony przez Wojta Gminy Brody projekt uchwaly w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024.
UZASADNIENIE
Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal pod
wzglydem formal no - prawnym przedlozony przez W6jta Gminy Brody projekt uchwaly w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2024 wraz z projektem uchwaly
budzetowej Gminy na rok 2015.
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody zostal
przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej G6rze zgodnie z dyspozycj~ art.
230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych .
Do projektu uchwaly w sprawie WPF dol~czono objasnienia przyjytych wartosci w
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognoza kwoty dlugu Gminy , stanowi~ca
integraln~ czysc WPF obejmuje lata 2015 - 2024. K wota dlugu wedlug projektu WPF na
koniec 2015 r. wyniesie 1. 782. 732 zl.
W latach objytym WPF nie planuje siy zaci~gania zobowi~zan zwrotnych.
Prognoza kwoty dlugu stanowi~ca integraln~ czysc Wielo1etniej Prognozy Finansowej Gminy
Brody sporz~dzona jest na okres, na kt6ry zaci~gniyto zobowi~ania. Z przedlozonej przez
W6jta Gminy Brody wraz z projektem uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
prognozy dlugu i jego splaty w latach 2015 - 2024 wynika, iz indywidualny wskaznik
zadluzenia, okreslony wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych - obowi~zuj~cy od dnia 1
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stycznia 2014 r. jest zachowany w powyzszych latach. 1ego ksztaltowanie przedstawia
pomzsza t a be 1a:
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objE:te WPF

Wskainik [R+O]/[Dj
(planowana splata
z wylqczeniami)
(Iewa strona wzoru )
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Maksymalny dopuszczalny
poziom splaty zobowiqzan
(prawa strana wzoruJ
Stopien spelnienla relacJi

Srednia z art. 243
(z uwzglE:dnieniem planu
3 kw. roku N-l)

Srednia z art. 243
(z uwzglE:dnieniem
wykonania roku N-l)
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2015

3,11%

5,55%

6,95%

2,44%

3,84%

2016

1,94%

3,81%

5,21%

1,87%

3,27%

I~
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2017

1,29%

3,88%

5,27%

2,59%

3,98%

2018

0,08%

4,01%

4,01%

3,93%

X

2019

0,16%

3,56%

3,56%

3,40%

X

2020

0,47%

3,28%

3,28%

2,81%

2021

0,75%

2,61%

2,61%

1,86%

2022

0,59%

2,65%

2,65%

2,06%

X
X
X

2023

0,85%

2,73%

2,73%

1,88%

X

2024

0,83%

2,83%

2,83%

2,00%

X

Przepis art. 243 ustawy 0 finansach publicznych stanowl, IZ organ stanowi~cy
jednostki samorz~du terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, kt6rego realizacja spowoduje,
ze w roku budzetowym oraz w kazdym roku nastypuj~cym po roku budzetowym relacja
l~cznej kwoty przypadaj~cych w danym roku budzetowym splat zobowi~zail. wedlug tytul6w
okreslonych w pkt 1-3 tego przepisu do planowanych dochod6w og6lem budzetu przekroczy
sredni~ arytmetyczn~ z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w biez~cych
powiykszonych 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki biez~ce, do
dochod6w og6lem budzetu obliczon~ wedlug wzoru zamieszczonego w tym przepisie.
Wskazuje siy, iz nalezy monitorowac ww. wielkosci maj~ce wplyw na powyzsz~
relacjy wynikaj~c~ z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych .
Przyjyte wartosci s~ zgodne z projektem uchwaly budzetowej na 2015 rok w zakresie
dochod6w biez~cych i maj~tkowych oraz wydatk6w biez~cych i maj~tkowych, a takze w
zakresie wyniku budzetu, kwot przychod6w i rozchod6w, co jest zgodne z art. 229 ustawy 0
finansach publicznych.
lednoczesnie Sklad Orzekaj~cy wskazuje, iz nie wypelniono wierszy 11.4 i 11 .5
(odpowiednio: kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne). W przypadku braku wykazu
przedsiywziyc mozna przyj~c, ze Gmina nie kontynuuje wydatk6w inwestycyjnych z lat
poprzednich. Natomiast w przypadku wiersza 11.5, nalezy podkrdli6, ze w projekcie budzetu
na rok 2015 zaplanowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 601 823,27
zl, nalezy zatem uzupelnic wiersz 11.5;
- sekcja 12: nie wypelniono wierszy 12.1 i kolejnych oraz 12.2 i kolejnych,
dotycz~cych odpowiednio dochod6w biez~cych i maj~tkowych na programy, projekty lub
zadania finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy.
W budzecie wskazano dochody biez~ce z tego tytulu w kwocie 24643,00 zl, natomiast
maj~tkowe w kwocie 727457,00 zl; w obu przypadkach byd~ to refundacje srodk6w (w
przypadku dochod6w maj~tkowych: refundacja PROW).Nalezy uzupelnic ww. pozycje w
WPF .
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
G6rze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwaly.

.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7
paidziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysluguje odwolanie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Gorze
z dnia 03 grudnia 2014 roku
1. Lidia Jaworska - przewodnicz~ca
2. Iwona Porowska - czlonek
3. Marek Lewandowski - czlonek

w sprawie: wydania opinii 0 przedlozonym
rok wraz z uzasadnieniem Gminy Brody.

projekcie uchwaly

budzetowej

na 2015

Na podstawie art. 13 pkt 3 i pkt 10 , art. 19 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) Sklad
Orzekaj~cy

postanawia
zaoplDlOwac
pozytywnie przedlozony przez Wojta Gminy Brody
budzetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

projekt uchwaly

Uzasadnienie
Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal pod wzglydem
formalno-prawnym przedlozony przez Wojta Gminy Brody projekt uchwaly budzetowej wraz z
uzasadnieniem na 2015 rok .
W6jt Gminy Brody wraz z projektem uchwaly budzetowej przedlozyl uzasadnienie do
projektu uchwaly okreslone w uchwale organu stanowi~cego, 0 kt6rej mowa w art. 234 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.).
Przedlozony projekt uchwaly budzetowej zaklada dochody w l~cznej kwocie 11.766.721 zl ,
a wydatki w l~cznej kwocie nizszej tj . 10.900.692 zl.
Dochody biez~ce prognozuje siy w kwocie 10.307.264 zl, a wydatki biez~ce w kwocie
10.298.868,73 zl, co oznacza, iz relacja okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych- cyt. wyzej jest zachowana po stronie planu (plan dochod6w biez~cych
wyzszy od planu wydatk6w biez~cych) .
Nadwyzky dochod6w nad wydatkami w kwocie 866.029 zl planuje siy przeznaczyc na
splaty rat kredyt6w i pozyczek~
Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan ujytych w programie profilaktyki
i rozwi~zywania problem6w alkoholowych na rok 2015 zostaly w projekcie uchwaly budzetowej
sporz~dzone zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa w tym zakresie. Okreslono r6wniez
wydatki zwi~zane z przeciwdzialaniem narkomanii .
Dochody zostaly zaplanowane w pelnej szczeg6lowosci klasyfikacji budzetowej tj. wedlug
dzial6w, rozdzia16w i paragraf6w.
Wydatki r6wniez ujyto w pelnej szczeg6lowosci klasyfikacji budzetowej, w podziale na
dzialy, rozdzialy i paragrafy.

Uchwala budzetowa prawidlowo zawiera elementy, wynikajllce z art. 212 ust.1 ustawy 0
finansach publicznych. Zgodnie z art. 214 pkt 1 tej ustawy w za1llcznikach sPorzlldzono zestawienie
planowanych dotacji udzielanych z budzetu w 2015 r. oraz ustalono plan przychod6w i koszt6w
samorzlldowego zakladu budzetowego i plan
rachunku dochod6w jednostek budzetowych
prowadzllcych dzialalnosc okreslonll w ustawie 0 systemie oswiaty oraz wydatk6w nimi
finansowanych. W planie dochod6w i wydatk6w wyodrybniono takze dochody i wydatki zwillZane z
zadaniami z zakresu administracji rZlldowej i innych zleconych ustawami.
W projekcie uchwaly budzetowej, w czysci normatywnej ujyto planowane wplywy zwillzane
z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatki na finansowanie
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.
U stalono przychody i rozchody budzetu .
Prawidlowo okreslono rezerwy og6lnll, kt6ra nie jest nizsza niz 0,1 % i nie przekracza I %
wydatk6w budzetu oraz rezerwy celowll na zadania w zakresie zarzlldzania kryzysowego.
Upowaznienia dla W6jta sformulowano, zgodnie z obowillZujllcymi przepisami prawa w
tym zakresie.
lednoczesnie Sklad Orzekajllcy wskazuje, iz w za1llczniku Nr 7 dotyczllcym planu
przychod6w i koszt6w samorzlldowego zakladu budzetowego- przychody z tytulu dostaw i uslug
wskazano w kwocie 727 800 zl, zmiast w kwocie 717 800 zl.
Wydatki biezllce w czysci normatywnej projektu uchwaly w § 2 wyodrybniono z pominiyciem
pozycji "Wydatki jednostek budzetowych". Ponadto niewlasciwie okrdlono tytuly za1llcznik6w Nr
5 i Nr Sa.
Wobec powyzszego Sklad Orzekajllcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze
postanawia jak w sentencji niniejszej uchwaly.
Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7
paidziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysluguje odwolanie do
Koelgium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
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