Uchwała Nr 7lBl20l3
Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 25.11.2013 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2014 rok
Grudziądzkiego

Powiatu

Dzińając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) , art. 238
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
20I3r., poz. 885 ze zm.), Zarządzenia Nr 612011 Prezesa Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Bydgo szcry z dnia 22 kwietnia 2071 r. w sprawie składów
orzekających i zakresu ich dziŃania

Skład Orzekający w osobach

:

Przewodniczący:
Robert

-

Członek Kolegium RIO

-

Członek Kolegium RIO

Kwiatkowska -

Członek Kolegium RIO

Pawlicki

członkowie:
Halina

Paszkowska

Aleksandra

opiniuje pozyfywnie
projekt budzetu Powiatu Grudziądzkiego na2014 rok.

uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami został opracowany w oparciu
o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz,U z 20l3r., poz. 885
ze zm.). Projekt wpłynąłdo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół
Zamiejscowy w Toruniu w tęrminie, tj. do dnia 15 listopada 2013 r,

W nagłówku projektu uchwały powołano prawidłową podstawę prawną.
Projekt uchwały budZetowej zostŃ ptzedłożony Radzie Powiatu na podstawie
UchwĄ Nr 59l59l20l3 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 listopada}}I3 r. i
możę on w 2014 r. - zgodnie z ali, 240 lst. 1 ufp - stanowió podstawę gospodarki
budżetowej gminy do czasu uchwalenia budzetu, nie pózniej jednak nż do 31 s§cznia
roku budżetowego. Na podstawię art,2ll ust. 5 ufp projekt uchwĄ składa się z
budzetu i załączników, spełnia nonny regulujące zakres merytoryczn,v zadń
finansowy ch i szczegółowośćbudżętu samorządu, określone rv art. 2I2 ufp.

I.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 2t2 ust. 1 pkt 1 ufp uchwała budżetowa

określa
planowane dochody budzetowe powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i
majątkowych.
Dochody zaplanowano w kwocie 24.138,839 zł,w tym,,
o bteżące
22.142.279 zł,

o majątkowę

I.996.560 ń.,

2. W planie dochodów powiatu, dochody zostaĘ przyjęte w pełnej szczegfiowości, co
spełnia wymogi ari.235 lfp.
Po stronię dochodowej budżetu uwzględnione zostaĘ źródładochodów własnych,
w tym wpŁywy z podatków i opłat
Dotacje celowe pochodzą z bl,s,dżetu państwa są przeznaczonę na zadania
zlęconę i własnę oraz zjst na zadania realizowane w ramach porozumień.
Kwoty planowanej subwencji ogólnej oruz ldzińów w podatku dochodowym od

i

osób fizycznych zostały ptzyjęte w wielkościach podanych przez Ministerstwo
Finansów w piśmieNr ST4/4820l795/20I3l z dnia I0 pńdziernika 2013 r.

Dochody majątkowe powiatu pochodzą
inwestycje.

Planowane dochody ujęte

z

dotacji, środków przęznaczonych na

w częścinormatywnej

wielkościami wykazanymi w zńączniku

projektu

Nr 1 do projektu uchwĄ.

są zgodne

z

J

II.

I. Zgodnie z brzmienięm art. 2l2 ust.

o
o

I

2

pkt
uchwała budzetowa określałączną
kwotę Planowanych wydatków budzetu powiatu z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i maj ątkowych.
Wydatki zaplanowano w kwocię 26.665,699 zł,w tym
18.839.368 zł,
majątkowe 7,826.33l zł,,

bieżące

2. W Planie wydatków, wydatki zostĘ
wymogi art.236 ufp

ujęte

w pełnej szczegółowości, co spełnia

W

zaplanowanych wydatkach ogołem, wydatki bieżące stanowią 70,7 %
wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 29,3 % wydatków
ogółem.

W planie wydatków bieżący ch uwzględniono
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzeniai składki od nich naliczone
wydatki n,tiązane zrea|izacją ich statutowych zadai
Zgodnie z tteściąart. 70a ustawy z dnia 26 sĘcznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z2006 r. Nr 97,poz.674 zpóźn. zm.) w budżęcie zostĘ wyodrębnione
środki na dofi nansowanie doskonale nia zaw o dowego nauczycieli,
:

o
a

z gromadzeniem środków z opłat i kar za koruystanię zę
środowiska w pełni pokrywają wydatki związane z ochroną środowiska.
dotacje celowę zbudżętll,
Z ustaleń Składu wynika, że w projekcie przyjęto zatówno po stronie dochodów
jak i wydatków dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na ręa\izację zadań z
zakresu administracji rządowej. Wielkośćtych dotacji jest zęodna z planem
finansowym stanowiącym załącznik Nr 6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu Powiatu
sporządzono zgodnie z wymogami art.2l5 ufp.
świadczenia na tzęcz osób fizyc zny ch,
obsługę długu jst,
Dochody nlliązale

o
o

W

budZecie planuje się utworzenię ręzęrwy ogólnej w kwocię 147.000 zł,
stanowiącej 0,55 oń planowanych wydatków, która jest zgodna z art. 222 ust. 1 ufp.
Ponadto jst utworzyła rczęrwę celową w wysokości 53.000 zł, która nie
Przeboczyła granicy określonejw art. 222 ust.3 ufp i stanowi 0,2%oplanowanych
wydatków. Z kwoty tej wyodrębniono rezerwę w wysokości 53.000 zł. z
Ptzeznaczeniem na ręalizację zadafi własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Rezerwa ta stanowi 0,5oń planowanych wydatków budzefu pomniejszonych o
wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzęnia i pochodnę oraz wydatki na
obsługę długu, co jest, zgodne z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 t. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz,U. z 2013 r., poz. 1 166)

Skład Orzekający stwierdza, że planowane dochody bieżące są wyzsze od
planowanychwydatkówbieżących, co spełniawymogi art.242 ust. 1 ufp
W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:
inwestycje i zaklpy inwestycyjne, w tym na programy finansowanę z ldziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków pochodzących z
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środkiz pomocy
udzielanej przęz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz środkipochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, inne niz wymienione w pkt 2.,w częścizvviązanej zrealizacjązadai jst.
W planie wydatków wykazano środkina realizację zadń inwesĘcyjnych, których
wielkośćjest zgodna z danymi zawartymi w wykazie inwesĘcji na 2014 r. (zał. Nr
3 projektu).Kwota przeznaczona na cele inwes§cyjne wynosi 7.826.33I ń.
Z powyższego wynika, że jst przyjęła do realizacji w roku 2014 inwestycje
współfinansowane ze środków, o którychmowaw art.5 ust. 1pkt 2i3 ufp. Środki
na ten cel ujęto w pełnej wysokości po stronie wydatków.

III.

IV.

Zgodnie z art. 2I2 ust. 1 pkt 3 ufp powiat ustaliła wynik budzetu stanowiący
deficl.t w wysokości 2.526.860 zł. Żródłem pokrycia deficytu będzie: kredyt
kwocie 2.526.860 zł.

Zgodnie

z

art.

2l2 ust. 1 pkt 4 i 5

powiat Wkazał kwoł planowanych

przychodów i rozchodów.
Szczegółowe zestawienie planu przychodów i rozchodów w układzie paragrafów
klasyfikacji budzetowej zawarte jest w zńącznlku Nr 5 do projekfu. Zostało ono
sporządzone zgodnię zart.39 ust. 3 ufp.
Wynika z niego, ze w roku budżetowym 2014 przypadaó będzie do spłaty z !fińtl
zaciągniętych krajowych pożyczek, kredlów kwota 1.266.400 zł. Planowane do
spłaty raty kredytów i pożyczekmająźródłopokrycia finansowego.

V.

Zgodnie z art.2I2 ust.

pkt 6 ustalono limit zobowiązań.
Powiat prawidłowo określiłalimit zobowiązań na cele określone w art. 89 ust.l
ufp.

VI.

Zawarte

w

1

projekcie uchwały upowaznienia

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

dla

Zarządtt

są zgodne

z

Tęrmin wejścia w życie uchwĄ budżetowej określono w projekcie zgodnie z
zasadani określonymiw ustawie z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normaĘrłnych i
niektórych innych aktów prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

uchwĄ.

Pouczenie:
l. Od niniejszej uchwĄ Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
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