
cGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w W a r s z a w i e

tSPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
7-ai O Ostrołęka. ul. Mickiewicza 1C Uchwała Nr 0s.529.2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie 

uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przedstawionego w tym projekcie.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 

r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) i art. 246 ust.l 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Elżbieta Dorota Głażewska
Członkowie - Bożena Gawrychowska

- Henryk Kiereś

uchwala, co następuje:

§1 .

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie 

uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok.

§2 .

Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w 

przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 

rok.

§3 .

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Uzasadnienie

W dniu 17 listopada 2017 roku doręczono Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok przedłożony 

przez Wójta Gminy Dąbrówka Zarządzeniem Nr 308.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.

I.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka w zakresie dochodów i wydatków 

budżetu Gminy został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i 

prognozuje:

• dochody -  41.175.993,00 zł, w tym:

bieżące - 37.694.386,00 zł, majątkowe - 3.481.607,00 zł,

• wydatki -  46.939.722,00 zł, w tym:

bieżące -  36.900.632,00 zł, majątkowe -  10.039.090,00 zł.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone 

ustawą o finansach publicznych, tj. m.in.:

- źródła pokrycia deficytu budżetu gminy,

- przychody i rozchody budżetu gminy,

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,

- rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe,

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 

przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi,

- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza art. 258 i art. 264 ust. 

3 ustawy o finansach publicznych,

- dotacje udzielane z budżetu gminy z podziałem na dotacje dla jednostek sektora 

finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora, z wyodrębnieniem dotacji 

podmiotowych i celowych, w tym dla spółek wodnych.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 

2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1566). W związku z powyższym uchwały
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podjęte w trybie art. 164 ust. 5c dotychczasowej ustawy tracą moc z końcem 2017r. Od 

dnia 1 stycznia 2018r. Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania dla spółek wodnych na podstawie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lica 2017r. 

Prawo wodne. Podjęta w tym trybie uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega 

zgłoszeniu w trybie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 1808) Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie budżetu Gminy Dąbrówka na 2018 rok spełniony został wymóg wynikający 

z art. 242 ust.l ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zaplanowane dochody 

bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z 

odpowiednimi wartościami w przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej, zachowano zatem wymogi wynikające z art. 229 ww. 

ustawy.

Ponadto została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań.

W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej 

spełnia podstawowe wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok deficyt budżetu 

zaplanowano w wysokości 5.763.729,00 zł, który pokryty zostanie przychodami 

pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Przedstawiony sposób sfinansowania deficytu 

jest zgodny z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze, że według przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane w 2018 roku przychody nie 

spowodują naruszenia relacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.l 

ustawy o finansach publicznych -  należy uznać, że Gmina Dąbrówka ma możliwość 

sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

II.

Przew (i odniczący Składu Orzekającego:
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