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Uchwała Nr 3212008

Składu orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy
z dnia 27 .I1.2008 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego Powiatu Grudziądzkiego.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia7 października 1992 r.
o regionalnych tzbach obrachunkowych (Dz. U. z 200I r. Nr 55, poz. 577 z
poźn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 412006 Prezesa Regionalnej Izby
obrachunkowej w Bydgoszc 4l z dnta 15 marca 2006 r. w sprawie składów
orzekających i za}resu ich działania

Skład orzekający w osobach :

Przęwodniczący : Robert Pawlickr Członek Kolegium RIo

Członkowie : Aleksandra Ostrowska

Andrzej Graczyk

Członek Kolegium RIo

Członek Kolegium RIo

opiniuje pozyĘwnie

projekt budzetu Powiatu Grudziadzkiego na2009 rokwraz z informacjąo stanie
mienia komunalnego.
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Projekt uchwĄ budzetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego wpĘnął do RIo w terminie , tj. do dnia 15 listopada 2007 r., a
zatem został zachowany termin, wynikający z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych (ufp.)

W nagłówku projektu uchwĄ powołano właściwąpodstawę prawną.

Projekt uchwĄ budżetowej został przedłoŻony Radzie Powiatu na podstawie
UchwĄ Zaruądu nr 4314612008 z &:ria IŻ listopada 2008 r. i moŻe on w 2009 r. -
zgodnie z att. 183 ust. 1 ufp - stanowió podstawę gospodarki budŻetowej gminy do
czasv uchwaleniabudżetu, nie póŹniej jednak niz do 31 marca roku budŻetowego.
Stosownie do art.184 ufp ,przedłoŻony projekt budżetu nię zawieru:
upowaznienia dla Zarządu Powiatu do zaciryania zobowiązafi z tytufu umów, których
realtzacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dztałania
jednostki i termin zapłaĘ upływa w roku następnym'

1. Zgodnie z brzmteniem art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
uchwała budżetowa określa prognozowanę dochody jednostek samorządu
terytorialnego według źrodeŁ i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące
i majątkowe.
Prognozowane w projekcie dochody zostaĘ przyjęte do budżętu w pełnej
szczegółowości w podziaIe na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody zaplanowano w kwocie 18.677.410 zł,w tym:
bieżące 18.177.410 zŁ,

majątkowe 500.000 zł.

Dotacje cęlowę pochodzą z budżetu państwa i są przeznaozone na zadartia
zlecone i własnę oraz z jst na zadania realizowane w ramach porozumień.
Kwoty planowanej subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych zostaĘ przyjęte w wielkoŚciach podanych przez Ministerstwo
Finansów w piśmie Nr 3T3-48Ż0-2112008 z dnia I0 października br.

Po stronie dochodowej budżefu uwzględnione zostĄ źródła dochodów własnych,
w tym wpŁywy z podatków i opłat otazz majątku gminy.
Planowane dochody ujęte w części normatywnej projektu uchwĄ są zgodne z
wielkościami wykazanymi w załącznikuNr 1 do projektu uchwaĘ'

2. Wydatki budŻetowe zostaĘ zaplanowane w wysokości 20.511.358 zł zpodziałem
na dziaĘ, rozdziaĘ i paragra$' klasyfikacji budzetowej oraz z lwzględnieniem
podstawowych wydatków wskazanych w art. 184 ust. I pktZ ufp. .

Plan wydatków wykazaty w części normatywnej projektu uchwĄ jest zgodny z
wielkościami uszczegółowionymi w załącztikuNr 2 do projektu.
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W zaplanowanych wydatkach ogółem , wydatki bieŻące wynoszą 15.639.934zł i
stanowią 76,3 yo wydatków ogółem , natomiast wydatki majątkowe wynoszą
4.87I.424 zł i stanowią 23,7.yo wydatków ogółem.

W planie wydatków wykazano środki na rcaIizację zadań inwestycyjnych,
których wielkośó jest zgodnaz danymi zawaĘmi w wykazie inwestycji na 2009 r.

(zał. Nr 3a projektu).Kwota ptzeznaazona na cele inwestycyjne wynosi
4.87L.424zł, która stanowi 23,7 o^ wydatków ogółem.
Gmina opracowała wielolętni v'rykaz zadail inwestycyjnych na lata 2009-2012'
który stanowi załącznlkNr 3 do projektu budzetu'

W części normatywnej projektu uchwĄ podano globalne lcwoty dotacji.
Kwoiy tó znajdują swoje odpowiednie odzwierciedlenie w planie wydatków, tj.

według działu, tozdziału i paragrafu klasyfikacj i budżetowej .
Realizację zadail kultury zabezpieczono w budzecie poprzez dotację

p o dmi otową dla s amorządowych instytucj i kultury.
Zgodńe z treściąart. l}austawy z dnia 26 sĘcznia 1982r. Karta Nauczyciela

(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) w budzęcię zostĘ wyodrębnione
środki na dofinansowanie doskonale nia zavł odowego nauczycieli.

W budzecie planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 145.000.zł,
stanowiąc ej O,7 % planowanych wydatków, która jest zgodn a z art. 1 73 ust. 4 ufo.
Ponadto jst utworzyła rczerwę celową w wysokości 5.000 zł, wyodrębniając ztego
kwotę 5'000 zł. z ptzęZnaczeniem na realizację zadan własnych Z zakresu
zatządzania kryzysowego. Rezerwa ta nię przehoczyła granicy określonej w art.

173 ust. 3 ,'fp i stanowi 0,02oń planowanych wydatków.
Ujęte po stronie wydatków icwoty na obsfugę długu publicznego i potencjalnych

poręczeń są zgodne z wartościami ujętymi w zęstawięniu ,,planowane spłaty
zobowtęań'' stanowiącym załącznIknr 14 do projektu uchwĄ.

Z ustalenskładu wynika, ze w projekcie przyjęto zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków dotacje cęlowe otrzymane z budŻętu państwa na ręalizację zadań z
zakresu administracji rządowej. Wielkośó tych dotacji jest zgodta z planem
fi nansowym stanowiącym załącznik Nr 6.

Natomiast w załączniku Nr 11 ustalono plan dochodów budżętu państwa
związanych z ręalizacjązadań z zaL<resu administracji rządowej.

3. Biorąc pod uwagę kwoty dochodów i wydatków, powiat ustalił wynik budżetu
stanowiący deficyt w wysokości 1.833.948 zł. Żródłempokrycia deficytu będzie:
kredyt w kwocie 1.833 '948 zł.
Szczegółowe zęstawienie planu przychodów i rozchodów w układzie paragrafów
klasyfikacji budzetowej zavłartejest w załącznIku Nr 5 do projektu. Zostało ono
sporządzone zgodnię z art.16 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wynika z niego, ze w roku budzetowym 2009 przypadaÓ będzie do spłaty z tytuŁu

zaciryniętych krajowy ch pożyczek, kredytów kwota I.Ż50.000 zł.
Planowane do spłaty raĘ kredytów i pożyczek mają źtódło pokrycia finansowego.

Prawidłowo ustalono limit zobowiązafina cele okręślone w art.82 ust.1 uĘ.
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4.

Załączona do projektu uchwaĘ budzetowej prognoza kwoty dfugu i jego spłaty
spełnia lYymóg art- 169 i 170 ustawy o 

_fininsach 
pubiic zn|ch. opinię omozliwości sfinansowania deficyfu budzetowe go oraz prawidłow ości zafączonej

prognozy kwoty dfugu, zgodnie z art. l72 ustawy o finansach publicznych Skład
otzekający wyr aził w odrębnej uchwale.

Zawarte w projekcie uchwĄ upowaznienia dla Zarządu Powiatu, są zgodne z
przepisami art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. a ufp. Ponadto organ stanowiący ,gódri" z art.
188 ust. 2 pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy o samorządzie gńinnym ot'.siił ńaksymalna
kw-otę zacirynięĘń w ciągu roku pozy częk ikredytów na pokrycie występującego
deficyfu oraz zgodnie z art. 188 ust. 2 i art. l95 ust. i ufp- upo*urnił Żarz-ąa
Powiatu do dokony"wania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków międ4, działami, juk również do lokowania wolnych
środków budzetowych na rachunkach w innych bankach.

Zgodnie z drt. 1.80 Yfu: do projektu uchwĄ budzetowej została załącz,ona
informacja o stanie mienia komunalnego, do kt-órej Skład otzekający nie wnosi
zastrzęŻeń.

Termin wejścia w Życie uchwaĘ budzetowej określono
zasadami określonymi w ustawie z 2000 r. o ogłas zaniu
niektórych innych aktów prawnych.

5.

6. w projekcie zgodnie z
aktów normatywnych i

7. Do projektu uchwaĘ zostaĘ załączone plany przychodów i wydatków funduszy
celowych.

Biorąc powy'ższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwaty . 6' glum
unłowĄ

Pouczenie:
1. od niniejszej uchwaĘ Składu orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego

składu Kolegium Regionalnej Izby obrachunkówe1 w riyd,goszczy w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia.

Regionalnej

I
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2. Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych opinię
regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwĄ budzetowej jednóstka
samorządu terytorialnego jest obowiązana przedstawić organowi stanówiącemu
przed uchwaleniem budzetu.
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