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K A N C E L A R IA O G Ó L N A

U r z ą d M ie ja k i w G o n i ą d z u

UCHWAŁA Nr H-00310- 3/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 17 listopada 2017
L.dz.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy^ąniądz
A
i o i k ^„1,
na 2018
rok
Ną podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561), art. 238
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i
Zespołach Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach:

Skład Qrzekaiacv w osobach:
Paweł pałko
- przewodniczący
Agnieszka Gerasimiuk
- członek
Dariusz Renczyński
- członek
opiniuje pozytywnie
przedłożony przez Burmistrza Goniądza projekt budżetu gminy na 2018 rok,
przekazując jednocześnie uwagę zawartą w poniższym uzasadnieniu
Uzasadnienie
Skład Orzekający wydał niniejszą opinię w oparciu o projekt budżetu Gminy Goniądz
na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, przyjęty przez Burmistrza Goniądza zarządzeniem
Nr 98/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do RIO: 15.11.2017 r.),
z uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goniądz na lata 2018-2028, przyjętego zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza
Goniądza z dnia 14 listopada 2017 r.
W ocenie Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
spełnia wymogi formalne określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,
art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy o finansach publicznych, między innymi w odniesieniu
do określenia dochodów i wydatków budżetu Gminy (w tym zrównoważenia części bieżącej
budżetu), planu przychodów i rozchodów, limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych
zobowiązań dłużnych oraz upoważnienia do ich zaciągania.
Projekt planu dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej, stosownie do wymagań określonych uchwałą Nr XLIX/268/10 Rady
Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetówej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
gminy Goniądz. Również uzasadnienie do projektu budżetu wyczerpuje regulacje określone
tą uchwałą w zakresie objaśnień.
Projekt planu dochodów i wydatków budżetu opracowano z wyodrębnieniem
na dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 237 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.
Projekt budżetu Gminy Goniądz przewiduje dochody i wydatki ogółem na poziomie
22.728.942 zł (budżet zrównoważony). Struktura planu dochodów i wydatków kształtuje się
następująco: dochody bieżące 20.705.000 zł; dochody majątkowe 2.023.942 zł; wydatki
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bieżące 20.100.000 zł; wydatki majątkowe 2.628.942 zł. Łączna planowana w projekcie
kwota przychodów wynosi 959.989 zł (kredyt długoterminowy - §952). Łączną kwotę
rozchodów tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych zaplanowano
w wysokości 959.989 zł - §992.
Wynik z działalności bieżącej zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną w wysokości
605.000 zł, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
Planowane łączne dochody i wydatki ujęte w części normatywnej projektu uchwały
(§1 oraz §2 projektu uchwały) są zgodne z wielkościami wykazanymi w tabelach ujętych
w§12i §13.
Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy wynika, iż w 2018 roku, jak również w latach kolejnych objętych prognozą, zostanie
zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikający
z przepisów tego art. wskaźnik planowanej w poszczególnych latach łącznej kwoty spłaty
zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Wskaźnik spłaty rat
kapitałowych wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji, o której
mowa w tym przepisie i wynosi 4,97% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku
obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2017 r., który stanowi 6,24% (maksymalny
dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy wynosi 6,14%).
W odniesieniu do merytorycznej poprawności projektu uchwały budżetowej Skład
Orzekający zauważa co następuje:
- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej - „Zadania inwestycyjne na 2018
rok”, w pozycji 5 ujęto zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych i serwera”.
Powyższy wydatek został błędnie zaklasyfikowany w §6050 - „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”, zamiast w §6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych” (§13 - Szczegółowy plan wydatków).

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, Skład Orzekający wydał opinię jak
w sentencji.

POUCZENIE:
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.

