
RTGIONAI.NA IZSA OBRA(HUNI(OWA

W KIELCACH

Uchwala Nr 17112019

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia l0 grudnia 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaly budzetowej Gminy Bliz"ln na2020 rok

IV Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Przewodnicz4cy: IreneuszPiasecki

Czlonkowie: Iwona Kudla
Wojciech Czerw

po rozpoznaniu w dniu l0 grudnia 2019 roku projektu budzetu Gminy Blizyn na 2020 rok na

podstawie art. 13 pkt 3, w zwi4zku z art. 19 ust' 2 ustawy z dnra 7 puldziemika 1992 t. o

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn . Dz. U . z 2019 r. poz. 2137 ) postanawia:

zaopiniowai pozytywnie projekt uchwaly budzetowej Gminy Bli2yn na 2020 rok .

Uzasadnienie

w6jt Gminy spelniajqc wymogi okreslone w art. 238 ust. 1 ustawy z drna 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (tekst jedn. Dz. tJ. 22019 r., poz.869 z p6in.zm) przedstawil Regionalnej

Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2019 roku projekt uchwaly budZetowej

Gminy na 2020 rok v.naz z tzasadnieniem. Na podstawie art. 13 pkt. 3 ustawy o regionalnych

izbach obrachunkowych zaopiniowaniu podlega projekt uchwaly budzetowej.

Przedmiotowy projekt uchwaly budZetowej zgodny jest z art.211 ust. 5 i art. 212 ustawy o

finansach publicznych. Dochody budZetu przedstawione zostaly w zal. Nr I do projektu uchwaly

bud2etowej w szczeg6lowoSci wedfug dzial6w, rozdzial'w i Zrbdel (paragraf6w), wydatki

bud2etu przedstawione zostaty w zal. Nr 2 do projektu uchwaly bud2etowej w podziale na dzialy,

rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budzetowej, co jest zgodne art.236 wlw ustawy o finansach

publicznych. Planowane wydatki bie2:qce zostan4 sfinansowane zgodnie z dyspozycj4 arl.242

ust.l w ustawy.

Analiza wydatk6w zaplanowanych w zalqczniku Nr 2 do projektu uchwaty budZetowej wskazuje

na to, 2e zaplanowane zostaly w odpowiednich dzialach klasyfikacji bud2etowej wydatki na

zadania wlasne obowiqzkowe. CzgS6 wydatk6w bgdzie realizowana w postaci dotacji

okre6lonych w zal4cznikach: Nr 10 dotacje podmiotowe, Nr 11 dotacje celowe.

Gmina zaplanowala r6wnie2 wydatki finansowane ze Srodk6w unijnych.

Planowane na 2020 rok wydatki bud2etowe s4 wy2sze od planowanych dochod6w bud2etowych

w zwi4zku z czym w uchwale budZetowej na 2020 rok zaplanowany jest bud2et deficfowy. W

projekcie wskazano 2r6dla sfinansowania defi c1'tu.

W projekcie uchwaly bud2etowej w zwipku z planowanym defic).tem i koniecznoSci4 splaty

zaci4gnigtych zobowipari zaplanowano przychody pochodz4ce z sprzedtZy obligacji

komunalnych i rozchody bludletu przeznaczone na wykup obligacji komunalnych .

Ustalone zostaly limity zobowi4zai na sfinansowanie przejSciowego i planowanego deficytu

budzetu a takze splatg wczeSniej zaciEgnigtych zobowi4zan.



prawidlowo zaplanowana zostala rezerwa og6lna gdyz stanowi ona wielkos6 wzglgdnq

wynosz4c4 oa d,t X do 1 %o wydatk6w bud2etu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Rezirwa na zarz4dzanie kryzysowe powinna zostad okreslona wedlug art. 26 ust. 4 ustawy z

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz4dzaniu, kryzysowym (tekst jedn. Dz.I). z 2019 r., poz. 1398 ) i

wynosid minimum 96 113,14 zl.

wydatki na izby rolnicze zostaly zaplanowane w wysokosci 2 7o planowanych dochod6w z

podatku rolnego.

w projekcie uchwaly bud2etowej okeslono dochody z tytufu wydawania zezwoleri na. sprzeda2

napojow alkoholowych, kt6re przeznaczono w caloSci na wydatki na realizacjE zadai

ok"ilony"h w programie profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych oraz programie

przeciwdzialania narkomanii.

Zaplanowano tak2e dochody z tytulu oplat okeSlonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r'
prawo ochrony Srodowiska (Dz.u. z 2019 r. poz. 1396 z p6in.mtJ oraz wydatki na realizacjg

zadan okeslonych w dw ustawie, a takZe doahody z qtulu oplat za gospodarowanie odpadami

ko.unalrymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

UpowaZnienia zawarte w par. 11 projektu uchwaly budzetowej odpowiadaj4 zakresowi

upowazniefr jakich moZe udzielid organ stanowi4cy organowi wykonawczemu w uchwale

budzetowej.

okeSlony w $ 14 projektu uchwaly bud2etowej tryb ogloszenia uchwaly budzetowej jest zgodny

, *. tZ'ptt 7 ustawy z dnia 20 iipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatyrvnych i niekt6rych

innych akt6w prawnYch.

w zwiqzku tym, 2e w sklad material6w dol4czonych do projektu uchwaly budzetowej m 2020

rot *cirodzi'projekt uchwaly w sprawie wiiloletniej prognozy finansowej na_rok_2020 i lata

nurtgpn" Sklad Orzekaj4cy dttonai por6wnania warto6ci przyjqtych w obu. projektach'

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych warto6ci WZyjQle w przedloZonym

projekcie bud2etu w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w

,q igoane z warrosciami przyjgtymi w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok

Reasumuj4c powy2sze Sktad Orzekaj4cy postanowil jak w sentencji'

Pouczenie

Przewodnicz4cy Skladu Orzekajqcego
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pu2dziemika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (tekst jedn. Dz.lJ. z 2019 r. po2.2137) W6jtowi Gminy przysluguje prawo

wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej

w Kielcach w terminie l4 dni od daty jej dorgczenia'
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REGIONALNA IZBA OBRA(HUNl(OWA

W KIELCACH

Uchwala Nr 172/2019

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaty Rady Gminy BliZyn w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy na 2020 rok i lata nastgpne

IV Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicz4cy:

Czlonkowie:

Ireneusz Piasecki

Iwona Kudla
Wojciech Czerw

na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2Ol9 r. poz. 2137) po zbadaniu w dniu 10 grudnia

2019 roku projektu uchwaty Rady Gminy Blizyn w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na

2020 rok i lata nastgpne 
postanawia

zaopiniowacpozyylvnieprzedloZonyprzezW6jtaGminyBlizynprojektuchwalywsprawie
wietoletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata nastgpne'

tlzasadnienie

zgodniez dyspozycj4 art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jedn. Dz. tJ, z 2019 r., poz. 869 z poLn.zm.) projekt wieloletniej prognozy finansowej na

2020 rok i lata nastgpne zwanej dalej wPF wraz z projektem uchwaly budZetowej na rok 2020

przedlozony zostal Regionalnej Izbie obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2019 roku'

wPF sporz4dzona zostala do 2036 roku. Termin ten zostal wyznaczony przez umowy zwi4zane z

zapewnieniem splaty dlugujednostki, kt6rego zakoriczenie splaty planowane jest w 2036 roku oraz

limitami wydatk6w w zwiTku z realizaclq przedsigwzigi, zgodnie z art.227 ust. I i ust' 2 usta\ly o

finansach publicznych.

Przedstawiony projekt uchwaty w sprawie wPF zawiera wymagane przez art.226 ust'l usta*y o

finansach publicznych dla kazdego roku budZetowego:

l) pozycje dochod6w i wYdatk6w,

2) dochody maj4tkowe i wydatki maj4tkowe,

3) wynik budzetu,

4) przychody i rozchody budzetu z uwzglgdnieniem dfugu zaci4gnigtego,



w latach objgtych prognoz4 zachowano wym6g okreslony w art. 242 fip w zakresie wielkoici

dochod6w bie24cych i wydatk6w bie24cych bud2etu. 2r6dlem finansowania wydatk6w bieZ4cych s4

dochody bie24ce.

w zal4czniku do projektu uchwaty w sprawie wPF sporz4dzono wykaz przedsigwziEi, w kt6rym

odrgbnie dla kazdego przedsigwzigcia okeslono jego: nazwg i cel, jednostkg organizacyjn4

odpowiedzialn4 za realizailE lub koordynuj4cE uykonanie przedsigwzigcia, okes realizacji i l4czne

naklady finansow e a takze limity wydatk6w w poszczeg6lnych latach i limit zobowi4zan.

Zaplanowane kwoty wydatk6w bie24cych i majqtkowych na realizowane i planowane

przedsigwzigcia w poszczeg6lnych latach wynikaj4 z Iimit6w na poszczeg6lne pozycje'

Kwota dlugu okeSlona w zal4czniku do projektu uchwaly w sprawie wPF obejmuje 2020 rok i lata

nastgpne tojest okes, na kt6ry zaci4gniEto zobowi4zania

wskazniki obci4zenia dochod6w w 2020 roku i latach nastgpnych spelniaj4 wymogi okreslone w

art. 243 ustawy z dria 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ptzy zaloaeniu realizacii

planowanych wielkosci. Gmina wykazala,2e obcia;Zenie budZetu z tytulu splaty dlugu ksztaltowa6

sig bgdzie poniZej wskaznika maksymalnego ustalonego dla danego roku, uwzglgdniaj4c

wyl4czenil zatem spelniona zostanie regula z xt. 243 ffp.

W projekcie uchwaly zamieszczono upowaznienia, o kt6rych stanowi art. 228 ust.1 i rtst.2 orazatt.

232 tst.2 ufp.

Projekt uchwaiy w sprawie WPF spelnia zasady r6wnowagi bud2etowej

Maj4c powyZsze na uwadze postanowiono jak na wstgpie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pu2dziertlka 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (tekst jedn. Dz.IJ. 22019 r. po2.2137) W6jtowi Gminy Bli2yn przysluguje prawo

wniesienia odwolania od niniejszej uchwaty do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej

w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia../...

'' Przewodnicz4cy Skladu Orzekajqcego
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5) kwotg dtugu w tym relacjE o kt6rej mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz spos6b

sfi nansowania splaty dlugu,

6) obja5nienia przyjgtych wartoSci.

Ujgte w prognoz ie na 2O2O rok kwoty dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w budzetu s4

zgodne zkwotami zawartymi w projekcie uchwaty budzetowej na 2020 rok, co spelnia wymogi art.

229 $tawy o finansach PublicznYch.
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REGIONALNA IZBA OBRA(HUNKOWA

W KIELCACH
Uchwala Nr 173/2019

IV Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie mo2liwoSci sfinansowania deficltu bud2etu planowanego w projekcie uchwaty

bud2etowej Gminy Bli2yn na 2020 rok

IV Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicz4cy: Ireneusz Piasecki

Czlonkowie: Iwona Kudla

Wojciech Czerw

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 roku projektu uchwaly bud2etowej na 2020 rok

przedstawionego ptzezwoita Gminy Blizyn - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

i009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2Ol9 r. poz. 869 ze zm.) oraz z art. 19 ust. 2

ustawy z dnia 7 pu2dziemlka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz.2l37l uchwala co nastqpuje:

Gmina Bliiyn ma mo,liwosd sfinansowania planowanego w projekcie uchwaly budietowej na

2020 rok deficytu bud2etu w kwocie 400.000 zl.

Uzasadnienie

w projekcie uchwaly budzetowej Gminy Blizyn na 2020 rok zaplanowano: dochody bud2etowe w

twocle :t.SS+.t 54 zl orazwydatki budzetowe w kwocie 32.354.154 zl. Defic74 budzetu 2020 roku

w wysokoSci 400.000 zl, zaplanowany zgodnie z dyspozycj q ert' 217 ust l ustawy o finansach

pubticznych jako r62nica migdzy dochodami a wydatkami budzetu zostanie pokryty przychodami

pochodz4cymi ze sprzeduZy papier6w wartoSciowych wyemitowanych przez jednostkg samorz4du

iery.torialnego w tym obligacji komunalne, dla kt6rych zb1'walnodi jest ograniczona (tzn. nie

istnieje dla nich plynny rynek wt6my) w kwocie 400.000 zl co wynika z $ 3 projektu uchwaly

budZetowej.
Wskazane w projekcie uchwaly bud2etowej Gminy Bli2yn 2r6dlo przychod6w finansuj4cych defic1t

budZetowy okeilone jest w art. 217 ust. 2 pkt I ustawy z drria 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych'Przychody 
z tlulu papier6w wartodciowych (obligacje), kt6rych zbywalnos6 jest ograniczona, w

tym"emitowane w zwi4zku z umowq zawartE z podmiotem dysponuj4cym Srodkami pochodz4cymi

i brdz"t U.E. uwzglgdnione zostaly w limicie zobowi4zai przewidl'wanych do zaciqgnigcia na

sfinansowanie planowanego deficyu - okreslonym w $ 9 projektu uchwaly budzetowej, planowane

s4 na realizacjg zadania inwestycyjnego.

Reasumuj4c powyzsze ustalenia Sklad orzekaj4cy stwierdza mo2liwosi sfinansowania deficyu

zaplanowanego w projekcie uchwaly budZetowej Gminy Bli2yn na 2020 rok'

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach w6jt Gminy Blizyn przysluguj e prawo

wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej

w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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