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Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie:

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Mielec na rok
2018

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o re
gionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Mirosław Paczocha

- przewodniczący

2. Halina Bąska

-członek

3. Stanisław Biesiadecki

- członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Mielec na 2018 r.
postanawia:
przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie.
Uzasadnienie:
Wójt Gminy Mielec zarządzeniem nr 324/2017 z 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
projektu uchwały budżetowej gminy Mielec na 2018 rok i przedłożenia Radzie Gminy Mielec
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej postanowił przedstawić projekt uchwały budżetowej na
rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Mielec i Regio
nalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
Zarządzenie wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem, materiałami informacyj
nymi wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 15 listopada 2017 r.
Projekt uchwały budżetowej odpowiada postanowieniom Rady Gminy Mielec, zawartym
w uchwale nr XLII/236/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem

uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informa
cyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uzasadnienie załączone do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne towa
rzyszące projektowi spełniają wymogi określone przez wskazaną uchwałę.
Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 49.727.749 zł, w tym dochody bieżące w
wysokości 47.316.727 zł, a dochody majątkowe w wysokości 2.411.022 zł.
Wydatki budżetu ustalono w wysokości 53.054.733,32 zł, w tym wydatki bieżące w wysoko
ści 45.867.611,19 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 7.187.122,13 zł.
Warunek, o którym mowa w przepisie art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w myśl którego organ stanowiący jednostki sa
morządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są
wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, jest spełniony.
Przyjęta w przedstawionym projekcie szczegółowość planu dochodów i planu wydatków bu
dżetu odpowiada wymogom określonym odpowiednio w przepisach art. 235 i art. 236 usta
wy o finansach publicznych oraz ustalonym we wskazanej wyżej uchwale Rady Gminy Mielec
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Deficyt budżetu ustalono w kwocie 3.326.984,32 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu bu
dżetu wskazano przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 3.326.984,32 zł.
Zaplanowano rozchody budżetu gminy w kwocie 1.288.212,53 zł. Jako źródło sfinansowania
spłat kredytów i pożyczek wskazano w § 5 ust. 2 projektu uchwały przychody z tytułu kredytu
i pożyczki w kwocie 1.252.568,28 zł oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w
kwocie 35.644,25 zł.
Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej wysokości
4.615.196,85 zł.
Prawidłowo ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie pla
nowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ustalono także
limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przej
ściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.500.000 zł.
Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej oraz założeń i wskaźników makroeko
nomicznych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok.
Wydatki przeznaczono zasadniczo na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Uwzględ
niono zakres i rodzaj zadań gminy wynikający z obowiązujących ustaw oraz wskaźniki i zało
żenia makroekonomiczne przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu państwa.
Zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorial
nego. Warunkiem zaplanowania tej pomocy w uchwale budżetowej jest podjęcie przez organ
stanowiący odrębnych uchwało udzieleniu pomocy finansowej.
Jak wynika z tabeli określającej planowane wydatki budżetu, wydatki majątkowe na progra
my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finan
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sach publicznych zaplanowano w wysokości 1.639.066 zł (s. 32, kolumna 17). Natomiast w
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wydatki majątkowe na pro
gramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalono w wysokości
2.669.966 zł. W przedstawionym zakresie należy dokonać stosownych korekt wydatków.
Ujęcie danych dotyczących dochodów i wydatków jest zgodne z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
Prawidłowo ustalono wysokość rezerw: ogólnej i celowej na zadania własne gminy z zakresu
zarządzania kryzysowego.
W §§ 7-10 projektu uchwały budżetowej określono szczególne zasady wykonywania budżetu
gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw oraz dochody i wydatki fi
nansowanie z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
W projekcie uchwały budżetowej określono wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji
kultury. Ustalono także dotację celową na pomoc finansową oraz dotacje celowe na finan
sowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów pu
blicznych.
Zaplanowano także m. in. dotacje dla spółek wodnych. Należy zwrócić uwagę, iż dotacje dla
spółek wodnych mogą być zaplanowane po podjęciu przez organ stanowiący gminy uchwały
określającej zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dota
cji i sposób jej rozliczania, w trybie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. poz. 1566), która w omawianym zakresie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.
Dotychczasowe uchwały dotyczące udzielania dotacji spółkom wodnym, podjęte na podsta
wie art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1121 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. utracą swą moc, z uwagi na utratę mocy pod
stawy prawnej ich podjęcia.
Wójta gminy upoważniono do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, zgodnie z prze
pisem art. 212 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 258 ustawy o finansach publicznych. Wójt został rów
nież upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficy
tu budżetu, w zgodzie z treścią art. 212 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, jak również do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach
niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej zawarto zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z treścią przepisu art. 214 pkt 1 ustawy o finan
sach publicznych. Szczegółowość zestawienia odpowiada wymogom określonym w art. 215
ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej zawarto plan przychodów i kosztów sa
morządowego zakładu budżetowego, stosownie do treści przepisu art. 214 pkt 3 ustawy o
finansach publicznych.
Dane zawarte w projekcie uchwały budżetowej wskazują, iż w przygotowanym budżecie
uwzględniono wymagania dotyczące strony merytorycznej budżetu.
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Z powyższych względów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po
stanowił wydać opinię jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Otrzymują:
1) Wójt Gminy,
2) a/a
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