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!~V"':C" Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy 

z dnia 13 grudnia 2007 roku 

w sprawie wydania opinii 0 projekcie budzetu na 2008 rok wraz z informacja 0 

stanie mienia komunalnego Gminy Lubicz. 

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z 
pozn.zm.) oraz Zarzadzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie skladow 
orzekajacych i zakresu ich dzialania 

Sklad Orzekajacy w osobach : 

Przewodniczacy: Halina Paszkowska Czlonek Kolegium RIO 

Czlonkowie : Aleksandra Ostrowska - Czlonek Kolegium RIO 

Andrzej Graczyk Czlonek Kolegium RIO 

opiniuje pozytywnie 

projekt budzetu Gminy Lubicz na 2008 rok wraz z informacja 0 stanie mienia 
komunalnego. 
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Uzasadnienie 

Projekt uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami oraz informacja 0 stanie 
mienia komuna1nego wplynal do RIO w terminie ; do dnia 15 1istopada 2007 r., a 
zatem zostal zachowany termin, wynikajacy z art. 181 ust. 1 ustawy 0 finansach 
pub1icznych (ufp.) 

W naglowku projektu uchwaly powolano wlasciwa podstawe prawna. 

Projekt uchwaly budzetowej zostal przedlozony na podstawie Zarzadzenia 0151 
- 33/07 z dnia 14 1istopada 2007r. i moze on w 2008 r. - zgodnie z art. 53 ust. 2 u.s.g 
stanowic podstawe gospodarki budzetowej gminy do czasu uchwa1enia budzetu, nie 
pozniej jednak niz do 31 marca roku budzetowego, 
Projekt ten jednoczesnie spelnia normy regulujace zakres merytoryczny zadan 
finansowych i szczegolowosc budzetu samorzadu, okreslone wart. 184 ufp. 

Sklad Orzekajacy wnosi jednak uwagi zamieszczone w da1szej czesci uzasadniania. 

W mysl art. 165a znowe1izowanej ustawy 0 finansach publicznych dochody i wydatki 
budzetu jednostek samorzadu terytoria1nego ujmuje silt w podzia1e na biezace i 
majatkowe. 

1. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 finansach pub1icznych 
uchwala budzetowa okresla prognozowane dochody jednostek samorzadu 
terytoria1nego wedlug zrodel i dzialow k1asyfikacji w podzia1e na dochody biezace 
i majatkowe 
Prognozowane w projekcie dochody zostaly przyjete do budzetu "V pelnej 
szczegolowosci w podzia1e na dochody biezace i majatkowe. 

Dochody zap1anowano w kwocie 36.631.699 zl, w tym: 
•	 biezace 35.105.099 zl, 
•	 majatkowe 1.526.600 zl. 

Dotacje celowe pochodza z budzetu panstwa i sa przeznaczone na zadania 
zlecone i wlasne oraz z jst na zadania rea1izowane w ramach porozumien. 
Kwoty p1anowanej subwencji og61nej oraz udzialow w podatku dochodowym od 
os6b fizycznych zostaly przyjete w wielkosciach podanych przez Ministerstwo 
Finans6w w pismie Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 pazdziernika br. 

Po stronie dochodowej budzetu uwzglednione zostaly zrodla dochod6w wlasnych, 
w tym wplywy z podatk6w i oplat oraz z majatku gminy. 
P1anowane dochody ujete w czesci normatywnej projektu uchwaly sa zgodne z 
wielkosciarni wykazanymi w zalaczniku Nr 1 do projektu uchwaly, 

2.	 Wydatki budzetowe zostaly zap1anowane w wysokosci 37.3 71.699zI z podzialem 
na dzialy, rozdzialy k1asyfikacji budzetowej oraz z uwzglednieniem 
podstawowych wydatk6w wskazanych w cytowanym wyzej artyku1e 184 ufp. 
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Plan wydatk6w wykazany w czesci normatywnej projektu uchwaly jest zgodny z 
wielkosciami uszczeg6lowionymi w zalaczniku Nr 2 do projektu. 
W zaplanowanych wydatkach ogolem, wydatki biezace wynosza 35.749.099 zl i 
stanowia 95,6 % wydatk6w ogolem, natomiast wydatki majatkowe wynosza 
1.622.600 zl i stanowia 4,4 % wydatk6w og6lem. 

W planie wydatk6w wykazano srodki na realizacje zadan inwestycyjnych, 
kt6rych wielkosc jest zgodna z danymi zawartymi w wykazie inwestycji na 2008 r. 
(zal. Nr 4 projektu). Kwota przeznaczona na cele inwestycyjne wynosi 
1.622.600zl, kt6ra stanowi 4,4 % wydatk6w og6lem. 
Gmina opracowala wieloletni wykaz zadan inwestycyjnych na lata 2008 - 2010, 
kt6ry stanowi zalacznik Nr 3 do projektu budzetu, 
Z powyzszego wynika, ze jst nie przyjela do realizacji w roku 2008 inwestycji 
wspolfinansowanych ze srodkow bezzwrotnych z Unii Europejskiej. 

W czesci normatywnej projektu uchwaly podano globalne kwoty dotacji. 
Kwoty te znajduja swoje odpowiednie odzwierciedlenie w planie wydatk6w, tj. 
wedlug dzialu i rozdzialu klasyfikacji budzetowej. 

Realizacje zadan kultury zabezpieczono w budzecie poprzez dotacje 
podmiotowa dla samorzadowych instytucj i kultury. 

Zgodnie z trescia art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pozn. zm.) w budzecie zostaly wyodrebnione 
srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokosci I% 
planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe 
nauczycieli. 
\V budzecie nie planuje sie rezerwy ogolnej, 
Utworzono rezerwe celowa w wysokosci 1.845.000 zl, wyodrebniajac z tego kwote 
25.000 z przeznaczeniem na realizacje zadan wlasnych z zakresu zarzadzania 
kryzysowego wydatk6w. Suma tych rezerw nie przekroczyla granicy okreslonej w 
art. 173 ust. 3 ufp i stanowi 4,9 % planowanych wydatk6w. 

Ujete po stronie wydatk6w kwoty na obsluge dlugu publicznego sa zgodne z 
wartosciami ujetyrni w zestawieniu "planowane splaty zobowiazan'' stanowiacyrn 
zalacznik nr 17 do proj ektu uchwaly. 

Z ustalen skladu wynika, ze w projekcie przyjeto zar6wno po stronie dochod6w jak 
i wydatk6w dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan z 
zakresu administracji rzadowej. Wielkosc tych dotacji jest zgodna z planem 
finansowym stanowiacym zalacznik Nr 7 i 8. 
Natomiast w zalaczniku Nr 9 ustalono plan dochod6w budzetu panstwa 
zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej. 
Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w calosci 
zostaly przeznaczone na wydatki zwiazane z walka i rozwiazywaniem problem6w 
alkoholowych. 

3.	 Biorac pod uwage kwoty dochod6w i wydatk6w, gmina ustalila wynik budzetu 
stanowiacy deficyt w wysokosci 740.000 zl. Zrodlem pokrycia deficytu beda 
wolne srodki 0 kt6rych mowa wart. 168 ust. 2 pkt 6 ufp. 
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Szczegolowe zestawienie p1anu przychod6w i rozchod6w w ukladzie paragraf6w 
k1asyfikacji budzetowej zawarte jest w zalaczniku Nr 6 do projektu. Zostalo ono 
sporzadzone zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy 0 finansach pub1icznych. 
Wynika z niego, ze w roku budzetowym 2008 przypadac bedzie do splaty z tytulu 
zaciagnietych krajowych pozyczek, kredyt6w kwota 2.120.300 zl. 

Zalaczona do projektu uchwaly budzetowej prognoza kwoty dlugu i jego splaty 
spelnia wym6g art. 169 i 170 ustawy 0 finansach publicznych. Zabezpieczono 
srodki na p1anowane do splaty raty kredyt6w i pozyczek. Opinie 0 mozliwosci 
sfinansowania deficytu budzetowego oraz prawidlowosci zalaczonej prognozy 
kwoty dlugu, zgodnie z art. 172 ustawy 0 finansach pub1icznych Izba wyrazila 
odrebna uchwala, 

4.	 Zawarte w projekcie uchwaly upowaznienia d1a W6jta sa zgodne z przepisami art. 
188 ust. 2 'oraz art. 195 ust. 2 ufp. z wyjatkiem upowaznienia do dokonywania 
zmian w p1anie wydatk6w majatkowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 u.s.g. do 
wylacznej wlasciwosci rady nalezy podejmowanie uchwal w sprawach 
majatkowych gminy. Ponadto organ stanowiacy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d 
ustawy 0 samorzadzie gminnym okreslil maksyrnalna kwote zaciagnietych w ciagu 
roku pozyczek i kredyt6w na pokrycie wystepujacego deficytu budzetu, 

5.	 Zgodnie z art. 180 ufp. do projektu uchwaly budzetowej zostala zalaczona 
informacja 0 stanie mienia komuna1nego, do kt6rej Sklad Orzekajacy nie wnosi 
zastrzezen. 

6.	 Termin wejscia w zycie uchwaly budzetowej okreslono w projekcie zgodnie z 
zasadami okreslonymi w ustawie z 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w normatywnych i 
niekt6rych innych akt6w prawnych. 

7.	 Do projektu uchwaly zostaly zalaczone p1any przychod6w i wydatk6w funduszu 
celowego. 

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji uchwaly . 

Pouczenie: 
1. Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. 

2.	 Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych opinie regionalnej izby 
obrachunkowej 0 projekcie uchwaly budzetowej jednostka samorzadu terytorialnego jest 
obowiazana przedstawic organowi stanowiacernu przed uchwaleniem budzetu. 
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