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z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Imielno na 2016 rok

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Joanna Marczewska - przewodniczący,

Monika Dębowska - Soltyk - członek
Ewa Midura - członek

po rozpoznaniu w dniu lO grudnia 2015 roku Projektu budżetu Gminy Imielno na 2016 rok

złożonego przez Wójta Gminy na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn, Oz, U. z 2012 r.

poz. 1113 z późno zm.) uchwalił, co następujc:

postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt budżetu Gminy Imielno na 2016 rok z uwagami

w treści uzasadnienia

Uzasadnienie
Wójt Gminy projekt budżetu na 2016 rok przekazał w dniu 13 listopada 2015 roku do

Regionalnej Izby Obra~hunkowej w Kiclcach, czyli w terminie wskazanym wart. 238 ust. I pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2013 poz. 885
z późno zm.). Wraz z projektem do uchwaly budżetowcj przedłożono "Zalożenia do budżetu
Gminy na 2016 rok", które Skład Orzekający uznał za uzasadnienie do projektu uchwały

budżetowej, wskazane w art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Projekt budżetu zawIera niezbędne elementy określonc wart. 212 ustawy o finansach

publicznych.
Projekt budżetu zawlcra załączniki w zakresie planowanych kwot dotacj i podmiotowych
i celowych udziclanych z budżctu, sporządzonc zgoctnie z art. 214 i art. 215 ustawy o finansach

publicznych.
Planowane wydatki obejmują również finansowanie zadań stanowiących zadania własne Gminy

o charakterzc obowiązkowym.
W projekcie uchwały budżetowcj Gminy zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy, których organ

'--stanowiący może udziclić na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.
Budżct na rok 2016 zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowcj. dochody

budżetu są równe wydatkom budżetu.
Zaplanowane wydatki bicżące finansowane są dochodami bieżącymi, spełniona zatem została

zasada określona wart. 242 ust. I ustawy o finansach publicznych.
Dochody i wydatki budżetu opracowano w szczegółowości według działów, rozdziałów

i paragrafów klasyfikacj i budżetowej.
Kwotę subwencji ujęto zgodnie z danymi wynikającymi z informacji podanej przez Ministerstwo



Finansów.
Prawidiowo zaplanowane zostały rezerwy: ogólna i celowa.
W projckcie uchwały budżetowej określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, które przeznaczono w całości na wydatki na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie

przeciwdziałania narkomanii.
Zaplanowano także dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 200 l L,
prawo ochrony środowiska (tekst jedno Dz. U z 2013 poz. 1232 z późno zm.) oraz wydatki na
realizację zadań określonych w w/w ustawie oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie sytemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Należy jednak wskazać, że wydatki zaplanowane w dziale 900 "Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" stanowią kwotę
243.000,00 zł, podczas gdy w S 7 projektu uchwały budżetowej określono wydatki na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 240.000,00 zł.
Określony w S 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest

z art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Skład Orzekający wskazuje na występujące niezgodności w projekcie budżetu na 2016 rok:
l. Płatności ze środków europejskich w kwocie 532.950,00 zł zaplanowane zostały w dziale

630 "Turystyka", rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", w S 625
"Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego"
z czwartą cyfrą ,,8 Finansowanie programów i projektów zc środków, o których mowa
wart. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5
lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich", natomiast
\'/ydatki z tych środków zaplanowano w tym samym dziale i rozdzialc klasyfikacj i
w S 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z czwartą cyfrą ,,7 Płatności

w zakresie budżetu środków europejskich".
2. W załączniku Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do

poniesienia w 2016 roku" w poz. 3 "Trwałość projektu e-świętokrzyskie Budo\va Systemu
Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego" w kolumnie 6 dotycz'lcej wydatków na
przedmiotowe zadanie w roku 2016 określono kwotę 3.400,00 zł, podczas gdy suma
wydatków finansowanych z różnych źródeł w tym zadaniu stanowi kwotę 3.000,00 zł.

3. W załączniku Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2016 roku" w poz. 10 "Trwałość projektu Rewitalizacja centrum miejscowości
Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe"
określono wydatki w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" w kwocie 3.000,00 zł, podczas

gdy z załącznika Nr 2 do projektu uchwaly budżetowej wynika, że w tym rozdziale nic

zostały zaplanowane żadne wydatki budżetu.
Ponadto Skład Orzekaj'lcy wskazuje, że zaplanowana rezerwa ogólna nie jest przeznaczona
wyłącznie na nieprzewidziane wydatki, jak zostało to określone w uzasadnieniu do projektu
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uchwały budżetowej. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna jest

przeznaczona na ogół wydatków budżetu.

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Gminy na 2016 rok wraz

z uzasadnieniem, po uwzględnieniu w/w niezgodności spełnia wymogi formalne i materialne.

Zawiera podstawowe elementy określone w ustawie o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz. U.
z 2012 r. poz. 1113 z późno zm.) Wójtowi Gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od
niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni

od daty jej doręczenia.
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