Uchwała Nr 4200/VI/245/2018
z dnia 14 grudnia 2018 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Poraj projekcie uchwały
budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co
następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię z zastrzeżeniami o przedłożonym przez Wójta Gminy
Poraj projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy
przedłożonego tutejszej Izbie przez Wójta Gminy Poraj projektu uchwały budżetowej na 2019
rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na
2019 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.).
Skład Orzekający ustalił, co następuje:
1. W projekcie budżetu zaplanowano:
– dochody budżetu w wysokości 52 576 984,42 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
42 174 811,00 zł,
– wydatki budżetu w wysokości 52 576 384,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie
41 032 541,62 zł.
2. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o
1 142 269,38 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach
publicznych.

3. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 600,00 zł została przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętej pożyczki.
4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i celowej na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o
finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.).
5. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie
z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych.
6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń.
Gmina Poraj pozostaje w okresie realizacji programu postępowania naprawczego na
lata 2018-2020, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Nr 324(XLII)17 z dnia 5 grudnia
2017r. i zobowiązana jest do realizowania założeń przyjętych w programie. Skład Orzekający
wskazuje, że przedsięwzięcia PPN są na ogół realizowane. Zwrócić należy jednak uwagę, że
przyjęte w projekcie uchwały budżetowej wielkości w zakresie wydatków bieżących
planowanych na 2019 r. nie w pełni spełniają pierwotne założenia programu, zgodnie z
którymi planowano ograniczenie wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 1 648 600,00 zł do
wysokości 38 060 895,25 zł, w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano 41 032 541,62 zł.
Jednocześnie w objaśnieniach nie odniesiono się do wysokości planowanych wydatków
bieżących w stosunku do założeń programu postępowania naprawczego.
Skład Orzekający stwierdził, że przedłożony projekt uwzględnia ograniczenia
wynikające z art. 240a ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu
zachowano relacje określone w art. 242-243 ustawy o finansach publicznych dotyczące
równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących oraz
ograniczenia planowanej spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym w stosunku do
wysokości zaplanowanej na ten rok ogólnej kwoty dochodów budżetu, stanowiąc iż
przedmiotowa relacja nie może przekroczyć określonej w ustawie relacji pomiędzy
dochodami i wydatkami budżetowymi w latach ubiegłych. Spełnienie tych relacji, jak wynika
ze złożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej założono także w kolejnych latach
prognozy.
Jednocześnie Skład Orzekający przypomina, że konsekwentne realizowanie działań
naprawczych ujętych w programie postępowania naprawczego polegających na ograniczeniu
wydatków bieżących, majątkowych, zwiększaniu dochodów i zachowanie szczególnej
dyscypliny w wydatkowaniu środków powinno umożliwić Gminie wywiązywanie się na
bieżąco z zobowiązań i odzyskanie płynności finansowej.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Poraj przysługuje odwołanie do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty
doręczenia.
PRZEWODNICZĄCY
VI Składu Orzekającego

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Cer

