Uchwała Nr S.O.XI/421/5/20
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica
na 2021 rok.
Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz
art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w osobach:
Przewodniczący - Marta Olech
Członkowie:
- Teresa Kulka
- Marek Łopata
po zapoznaniu się z przedłożonym projektem Uchwały Budżetowej Gminy
Moszczenica na 2021 rok
postanowił
pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na rok
2021.
UZASADNIENIE
W dniu 12 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu wpłynął opracowany przez Wójta Gminy
Moszczenica projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.
Dokonana analiza przedłożonych do Izby materiałów skłania do wniosku, że
projekt budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021 został sporządzony z zachowaniem
obowiązującego prawa.
Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej wypełnia wymogi wynikające
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Projektowi towarzyszy uzasadnienie i dodatkowe
materiały informacyjne, których zakres i treść nie budzą zastrzeżeń oraz nie odbiegają
od ustaleń Rady Gminy Moszczenica wyrażonych w uchwale w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.
Prognozowane dochody budżetu, a szczególnie ich wysokość i źródła
pochodzenia, pozostają w zgodzie z ustawami, w tym z wymogiem realności planu
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dochodów. Wydatki budżetu przeznaczone są na zadania określone art. 216 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
Kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów
bieżących dochowuje normatywu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Różnica
między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
249.675,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego
kredytu w wysokości 200.000,00 zł, a także z nadwyżki środków roku 2020,
dotyczących rozliczeń zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 49.675,00 zł.
W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę długu Gminy, a relacja kwoty
przeznaczonej na spłatę długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych
dochodów budżetu nie przekracza wskaźnika wyliczonego na podstawie z art. 243
ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), przy zastosowaniu planowanych wartości wykazanych
w sprawozdaniu za trzy kwartały 2020 roku z wykonania budżetu Gminy.
Wartości ujęte w projekcie budżetu Gminy nie odbiegają od wartości przyjętych
w równolegle opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych oraz planowanych
przedsięwzięć wieloletnich z art. 231 powyższej ustawy.
Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia i inne
ustalenia związane z wykonywaniem budżetu, pozostają w zgodzie z przepisami
art. 212 ustawy o finansach publicznych.
W toku analizy przedstawionych dokumentów Skład Orzekający zwrócił uwagę
na następujące okoliczności lub uchybienia:
- w załączniku Nr 7 do projektu uchwały, zawierającym zestawienie dotacji,
wykazano dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy w dziale 926, rozdziale 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 73.000,00 zł, natomiast
w załączniku Nr 2, w tym samym dziale zaplanowane zostały dotacje
w tożsamej kwocie w rozdziale 92695 Pozostała działalność,
- w załączniku Nr 4 do projektu uchwały w planie przychodów podano niezgodną
z obowiązującą klasyfikacją budżetową nazwę § 9060, która winna brzmieć
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- w załącznikach do projektu uchwały Nr 5, 10 i 11 wskazanym byłoby dodanie
symboli paragrafów dochodów budżetu.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił – jak w sentencji
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POUCZENIE
Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii
Wójtowi Gminy przysługuje możność wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię
Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy przed uchwaleniem
budżetu.
Przewodniczący Składu
Orzekającego
Marta Olech
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