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UCHW ALA Nr Wa.391.2013 

Skladu Orzekajllcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 6 grudnia 2013 roku 


w sprawle: 

1. 	opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Michalowice projekcie uchwaly 
budzetowej na 2014 rok, 

2. opinii 0 mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu na 2014 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwi'tzku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 
7 paidziemika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 
2012r., poz. 1113) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 

finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p6in.zm.) - Sklad 
OrzekajllCY Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczllca: - Teresa Golybiewska 
Czlonkowie: - Bozenna Piotrowska 

- Bozena Zych 

uchwala, co nastypuje: 

§1 

Wydaje pozytywn't opiniy 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Michalowice projekcie 
uchwaly budzetowej Gminy Michalowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem. 

§2 

Wydaje si~ pozytywn'l opml~ w sprawie mozliwosci sfinansowania 
zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 
2014 rok. 

§3 

Opiniy, 0 kt6rej mowa w § 1 niniejszej uchwaly stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy 0 

finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorz'tdu terytorialnego jest 
obowi£tZany przedstawi6, przed uchwaleniem budzetu, organowi stanowi'tcemu. 

§4 

Opinia, 0 kt6rej mowa w § 2 niniejszej uchwaly podlega publikacji przez jednostky 
samorz'tdu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku 0 finansach publicznych - lj. na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 
2001 roku 0 dostypie do informacji publicznej. 

§5 

Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doryczenia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2013 roku W 6jt Gminy Michalowice przedloZyI, przy 
Zarz<ldzeniu Nr 207/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku, projekt uchwaly budzetowej na 
rok 2014 wraz z uzasadnieniem. 

Sklad Orzekaj<lcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonal analizy i 
oceny w/w material6w przyjmuj<lc nast~puj<lce kryteria: 

1) okreslon<l przepisami art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
publicznych terminowosc przedlozenia opiniowanego dokumentu, 

2) wypelnienie wymog6w, co do zakresu informacyjnego i szczeg6lowosci projektu 
uchwaly budzetowej i towarzysz<lcych mu material6w, ustalonych przez Rad~ Gminy 
Michalowice w uchwale Nr XL V 1302/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwaly budietowej, 

3) zgodnosc zakresu projektu uchwaly budzetowej z wymogami wskazanymi wart. 211 
ust. 5, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 
ust. 1 i 3 i art. 237 ust. 2 - ocena zupelnosci i sp6jnosci budzetu, 

4) zgodnosc zaplanowanych zr6del dochod6w i kierunk6w ich wydatkowania z 
obowi<lzuj<lcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeg6lnosci zabezpieczenie 
realizacji zadan wlasnych gminy, zadan zleconych z zakresu administracji rZ<ldowej i 
innych zadan zleconych ustawami, a takZe zadan realizowanych w drodze porozumien, 

5) zachowanie wymog6w przy planowaniu dotacji z budzetu, 

6) przestrzeganie zasad ustalonych wart. 222 ust. 1-3 ustawy 0 finansach publicznych 
oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku 0 zarz<ldzaniu kryzysowym 
(Dz.U. Nr 89, poz. 590 z p6in.zm.) przy tworzeniu rezerwy og6lnej i rezerw celowych, 

7) zgodnosc proponowanych upowaznien dla organu wykonawczego z przepisami art. 212 
ust. 2,258 i 264 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, 

8) zachowanie wymaganej prawem, tj. art. 242 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych 
relacji w zakresie budzetu biez<lcego, 

9) prawidlowosc wskazania przychod6w i rozchod6w r6wnowaz<lcych wynik finansowy 
budzetu - art. 217 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych, 

10) zachowanie zgodnosci wartosci przyj~tych w projekcie uchwaly budzetowej z 
wartosciami wykazanymi w wieloietniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w 
zakresie wyniku budzetu i zwi<lzanych z nimi kwot przychod6w i rozchod6w oraz 
dlugu, 

11) prawidlowosc plan6w przychod6w i koszt6w samorz<ldowych zaklad6w budzetowych 
oraz plan6w dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w 
nimi finansowanych, 

12) zgodnosc zastosowanej klasyfikacji budzetowej z przepisami rozporz<ldzenia Ministra 
Finans6w z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, 
wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz<lcych ze zr6del 
zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207). 
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I. 	przedlotony do zaopiniowania projekt uchwaly budtetowej na 2014 rok wraz z 
uzasadnieniem spelniajq wymienione wytej kryteria. 

1. W projekcie uchwaly budZetowej na 2014 rok zaplanowano: 

a) dochody og61em w wysokosci 87.008.835.80 zl, z tego: 
- biez~ce w kwocie 86.801.035,80 zl 
- maj~tkowe w kwocie 207.800,00 zl 

b) wydatki ogolem w wysokosci 91.050.096,14 zl, z tego 
- biez~ce w kwocie 73.124.658,47 zl 
- maj~tkowe w kwocie 17.925.437,67 z1. 

Jak wynika z powyzszych ustaleil zachowane zostaly wymogi okreslone w art. 242 
ustawy 0 finansach publicznych, gdyz planowane wydatki biez~ce nie przewyzszaj~ 
planowanych dochodow biez~cych. 

2. Sk1ad Orzekaj~cy stwierdza, ze zachowana zosta1a wymagana art. 229 ustawy 0 
finansach pUblicznych korelacja wartosci wykazanych w projekcie uchwaly 
budzetowej na 2014 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budZetu i 
zwi~anych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu. 

ZadluZenie Gminy na koniec 2014 roku wyniesie 30.405.093,57 zl i stanowi 34,9% 
planowanych dochodow. Planowana relacja l~cznej kwoty splat zobowi~ail, 0 
ktorych mowa w art. 243 ust. 3 u.f.p. do planowanych w 2014 roku dochodow 
og61em wyniesie - 9,37%. przy dopuszczalnej granicy okreslonej indywidualnym 
wskainikiem zadluZenia, ktory w 2014 roku wynosi 21,58%. 

Na podstawie powyzszych ustaleil Sk1ad Orzekaj~cy stwierdza, iz relacja splaty 
zobowi~ail do planowanych dochodow roku 2014 nie przekroczy sredniej 
arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biez~cych 
powiykszonych 0 dochody ze sprzedaZy mienia oraz pomniejszonych 0 wydatki 
biez~ce do dochodow og61em budZetu obliczon~ wg wzoru okreSlonego art. 243 
u.f.p. 

n. W projekcie uchwaly budZetowej Gminy Micha10wice na 2014 rok zaplanowano 
deficyt budZetowy w wysokosci 4.041.260.34 z1. ktory pokryty zostanie przychodami 
pochodz~cymi z zaci~gniytych kredytow. Wskazanych w projekcie sposob 
sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 u.f. p. 

Splata wczesniej zaci~gniytych zobowi~ail z tytulu kredytow w wysokosci 

5 901.690 zl sfinansowana zostanie przychodami pochodz~cymi z kredytow w 
wysokosci 3.958.739 zl oraz wolnych srodkow w wysokosci 1.942.950.34 z1. 

Na koniec III kwartalu 2013 roku w sprawozdaniu NDS jednostka wykazala wolne 
srodki w wysokosci 8.163.175,54 z1. ktorych nie angaZowa1a na finansowanie deficytu 
roku 2013. W zwi~ku z tym jednostka mia1a podstawy do zaplanowania w budZecie 
2014 roku wolnych srodkow na splaty wczesruej zaci~gniytych zobowi~ail. 

L~czne przychody budzetu wynosz~ 9.942.950.34 zl, a rozchody wynosz~ 
5.901.690,00 z1. 
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Reasumujctc W ocenie Skladu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie przedlozony do zaopiniowania projelct uchwaly budzetowej Gminy 
Michalowice na 2014 rok jest dokumentem kompletnym i moze stanowic podstaw~ do 
dalszych prac nad uchwalaniem budzetu Gminy Michalowice na 2014 rok. W zwictzku z 
tym Sklad Orzekajctcy postanowil jak w sentencji. 

4 


