
UCHWAU Nr Wa.369.2012 

Skladu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 3 grudnia 2012 roku 


w sprawie: 

1. opinii 0 przedtozonym projekcie uchwaty budzetowej na 2013 rok. 

2. opinii 0 mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu na 2013 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 
7 pazdziernika 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn.zm.) - Sklad Orzekajctcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

PrzewodnicZctcy: - Stanistaw St~pier'1 
Czlonkowie: - Bozena Zych 

- Bozenna Piotrowska 

uchwala, co nast~puje: 

§1 

Wydaje si~ pozytywnq, opini~ 0 przedtozonym przez W6jta Gminy Michatowice projekcie 
uchwaty budzetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem. 

§2 

Wydaje si~ pozytywnq, opini~ w sprawie mozliwosci sfinansowania zaplanowanego 
deficytu przedstawionego w projekcie uchwaty budzetowej na 2013 rok. 

§3 

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

finansach publicznych , organ wykonawczy jednostki samorzq,du terytorialnego jest 
obowiq,zany przedstawic, przed uchwaleniem budzetu , organowi stanowiq,cemu. 

§4 

Opini~, 0 kt6rej mowa w § 2 niniejszej uchwaty podlega publikacji przez jednostk~ 
samorzq,du terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn.zm.) - tj. na 
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku 0 dost~pie do informacji 
publicznej. 

§5 

Od niniejszej uchwaty stuZy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 



Uzasadnienie 

W dni 15 listopada 2012 roku w6jt Gminy Michatowice przedtozyt Zarzqdzenie Nr 
226/2012 z d nia 15 listopada 2012 roku wraz z projektem uchwaty budzetowej na rok 
2013 oraz z uzasadnieniem. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonat analizy 
i oceny w/w materiat6w przyjmujqc nast~pujqce kryteria: 

1. okreslonq przepisami art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn.zm.) terminowosc przedtozenia 
opiniowanego dokumentu, 

2. 	wypetnienie wymog6w, co do zakresu informacyjnego i szczeg6towosci projektu 
uchwaty budzetowej i towarzyszqcych mu materiat6w, ustalonych w uchwale Nr 
XLV/320/201 0 z dnia 08 Iipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaty 
budzetowej Gminy Michatowice. 

3. 	zgodnosc zakresu projektu uchwaty 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 zupetnosci i sp6jnosci budzetu, 

4. 	zgodnosc zaplanowanych zr6det dochod6w i kierunk6w ich wydatkowania z 
obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeg61nosci zabezpieczenie 
realizacji zadan wtasnych gminy, zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej i 
innych zadan zleconych ustawami, a taki:e zadan realizowanych w drodze 
porozumien, 

5. 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 zarzqdzaniu kryzysowym 
(Dz.U. Nr 89, poz. 590 z p6zn.zm.) przy tworzeniu rezerwy og61nej i rezerw celowych, 

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

7. 	zachowanie wymaganej prawem, tj. art. 242 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych 
relacji w zakresie budzetu biezqcego, 

8. 	prawidtowosc wskazania przychod6w i rozchod6w r6wnowazqcych wynik finansowy 
budzetu - art. 217 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych, 

9. 	 zachowanie zgodnosci wartosci przyj~tych w projekcie uchwaty budzetowej z 
wartosciami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w 
zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nimi kwot przychod6w i rozchod6w oraz 
dtugu, 

10. 	 prawidtowosc plan6w przychod6w i koszt6w samorzqdowych zaktad6w 
budzetowych oraz plan6w dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych 
oraz wydatk6w nimi finansowanych, 

11 . zgodnosc zastosowanej klasyfikacji budzetowej z przepisami rozporzqdzenia 
Ministra Finans6w z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczeg6towej klasyfikacji 
dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze 
zr6det zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207) . 
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I. 	 Przed+ozony do zaopmlowania projekt uchwaty budzetowej na 2013 rok wraz z 
uzasadnieniem spe+niajq wymienione wyzej kryteria. 

1. W projekcie uchwaty budzetowej na 2013 rok zaplanowano dochody 

w wysokosci 83.559.106,14 z+, z tego: 

- biezqce w kwocie 83.317.106,14 z+ 

- majqtkowe w kwocie 242.000,00 z+ 

oraz wydatki w wysokosci 87.952 .006,14 z+, z tego 

- biezqce w kwocie 	 70.594.614,37 z+ 
- majqtkowe w kwocie 17.357.391,77 zt 

Zachowane zostaty wymogi okreslone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, 

gdyz planowane wydatki biezqce nie Sq wyzsze od planowanych dochod6w 

biezqcych po uwzgl~dnieniu wolnych srodk6w w kwocie 1.393.660,00 z+ 


2. 	 Sk+ad Orzekajqcy stwierdza, ze zachowana zostata wymagana art. 229 ustawy 0 

finansach publicznych korelacja wartosci wykazanych w projekcie uchwaty 
budzetowej na 2013 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budzetu i 
zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dtugu. 

Jak ustalono zad+uzenie Miasta na koniec 2013 roku wyniesie 28.272.821,38 zt i 
stanowi 33,84% planowanych dochod6w, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 
wynoszqcym 60%, zas planowana +qczna kwota sptaty zobowiqzar'l (rozchod6w) do 
planowanych w 2013 roku dochod6w og6+em wyniesie 9,20% przy dopuszczalnej 
granicy wynoszqcej 15%. 

II. 	W proiekcie uchwaty budzetowej na 2013 rok zaplanowano deficyt w wysokosci 
4.392.900,00 z+, kt6ry pokryty zostanie przychodami pochodzqcyrni z zaciqgni~tych 

kredyt6w. 

Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

tqczne przychody budzetu wynoszq 10.400.000,00 z+ a rozchody wynoszq 
6.007.100,00 zt 

W ocenie Sk+adu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
przedtozony do zaopiniowania projekt uchwaty budzetowej na 2013 rok stanowi 
dokument, kt6ry moze bye podstawq gospodarki finansowej jednostki w 2013 roku. W 
zwiqzku z tym Sktad Orzekajqcy postanowH jak w sentencji. 
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