Uchwała so _0952/ 31 /6/Ko/2017
Składu olzekająoego Regionalnej lzby obrachunkolł'ej rv Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2017 r.oku
W sprawie \łJ'rażenia opinii o

plojekcie uch$'ały budżetowej Gnin}, i Miasla Zagórórv na 2018 rok'

Skład orzelLający Regionalnej Izby obrachunłor.vej

r.v

Poznaniu \Ą.}znaczony Zavądzeniem

Nr 4/2016 Prczcsa Reglona1nej lzby obrachuŃorvej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r' ze zm.
w składzie:

Ptzewodniczący: JózefGoździkiewicz

L]złonkorvie: RenataKonorvałek
L.eszek Maciejervski

działaiąc na podstawie afi. 13 pkt 3

i ań.

19 ust. 2 rrstawy Z dnia 7 paŹdziemika 1992 r'

o regiona]nych izbach obrachunkow1'ch (L)7- (]. z 2076 l. poz.56l) w zrł,iązku z art. 238 usta\\y

z

clnia 2'J sierpnia 2009

o plzedłożon}m pŹez

r. o linansach publicznych (D2,. U. z 20I'7 r. poz. 2071) ty,raZa

Bumistlza ploiekcie uch$'ały budŹetowej Gminy i Miasta Zagórów

na 2018

rok

opinię poZ}t}'wną

Uzasadnienie
I' Burmistrz Gminy i Miasla Zagórów w dnirL 15 1istopada 2017 r' przędłozyłtutcjszej lzbie projekt

uchwał}' budżetowej na lok 2018" celen zaopiniowania. Wraz z proicktcm pr7edłożoneZostało
uŻasadnicnic do uchwa]y oraz matcliały inlbrrnacvjne (Infonnacja o krvocie długu oraz obciłeń
budżelu Gminy i Miasta Zagórów z tytułu obsługi dfugu wg stanu ptelvidywanego na 31 grudnia
2017 roku i założenia na rok 2018)'

W dniu 8 pździemika 2010 r' I{ada Miejska Zagórolł,a podjęła uchwałę Nr XXXIV/233/2010 lv
splawię plocedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałó\ł informac}anych
towarzysz4cvch plojeklolvi brrdżelu. Szczegółowośćprojcktrr, uzasadnienie załączone do projektu
cx1powiadają w1,mogom

ll.

l'

okeślorym u$'' uchwałą.

W projckcic budżctu usta]onc zostalY:

- dochilcly w

w;'sokości]7.1ó1.9j7,00 zł. w tym dochody bieŻące rv rr'1sokości 36.193'33'1 zł.

' wydatki u'w1'sokości j9.914'365 zł, rv tym $Jdatki bieżące w lłysokości3'ł'993.473 zł'
Plognozo$ane \ł'projekcie budżetu dochody bieżące są w}'Ższe od planowanYch W}'datków
biczących o krvotę l' 199'8ó1.00 'A, a Żetem Spełniony zostanie wymóg rł'ynikająoy z pżepisu ań.

2'12 usta\\y Ż dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach

publicznych (Dz.1) ' z.2017 r.poz.2'077)'

Defic}'t budżetu rł wysokości 2.752'428 zł jak rł,skazano w $ 3 postanowień uchwałv ma zostać
sfinansorł'any przychodami z t}.tułu kredytu. poż1'czek i wolnych środkórł'za lata ubiegłe.

2' W projekcie uchwały Zap]anowano przychody 1ł'łącznej rvysokości 4.]00'892.00 7ł, u''
z

t}tułu p.zychodóW

3.287'000,00

z

zacjągniętych pożyczęk ikred)'tów na

ry

<u kajow1'm

t-vm

lr' kwocie

zł i wolne środki'o których mo\łą w art. 217 ust 2 pkt 6 ustaw} \ł k\łocie

813.892'00 zł oraz rozchody rv łącznej kwocie 1.3'ł8.464'00 Żł' w tym z tytułu spłat! ked}tó\\, i
poż1'czek ($ 992)

rł kwocie 460.000 zł i z

t}.tułu spłaty pożyczek otrzynanych na f1nansowanie

zadali realizowanych z udziałem środków pochodŻących Z blLdżetu UE w krł,ocie 888.464'00 zł'
3. Planowane dochody Z qfułu: dotacj i ceklwych z budżętu państwa na zadania bieżące z zakesu

administracji rządo\łej oraz inrre zadania z1econe gnrinie ustawami, na Żadania własnc bieżące.
subwencji oślviatowej, zgodne są z kwotani rł]'nikającymi z zawiadomień dysponenta' określone

zostały \'-!datki ltnansowane z dotacji na rea]izację zadań z zakresu administracji rządorvej i
in1iych zadań zleconych ustawami Gminie rv kwotach zgodnych z kwotami dotacji planowanymi
przez dysponentó\ł tych środków. spęłnia to wymóg okreśLon'v przepisami art. 237 ust. 2 ufp.

4' K\ł'ota zaplanowancj \ł'\łydatkachbudżetu rezerw.\' ogólnej mieścisię w granicach określonych lv
przepisie art. 222 ust' 1 i 3 ustawy o lrnansach publicznych' a rczernva celowa na realizację zadali
rł'łasnychz zakesu zażądzanja kryZysowego mieści się w limicie określonynru, al1' 26 ust. 4
usta\łT z d1ia 26 kwietrna2l17 l. o za:r4dzaliu kryzysowynr (Dz '

|. z20I7

r' poz.209).

5. Zakles unomowań za\,aftych $,projekcie uchwały budżetowej odpowiada \rymogom ustawy o
finansach publiczl]ych, a lv szczególności ań. 212 i 2]5 usta\\'1. Projekt uch\ł'al.v jest kompletn!,

rac\ułlorło zgodn1 i rłcrłnę'-zrie .pojll1'
6. Zakles prcponowanych upoważnień dla organu \Ą'ykonawczęgo nie rłykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 258 Ltstawy cl lrnansach publicznych.

III. Skład orzekający

wskaŻu.je' że w

plojekcie uchrł'a,ly budżeto$'ej \\ystąpiły niżej rł1mienione

uchybienia:

t.

\\,podstawie prawnej projektu uchwaly podano pub]ikację ustawy o 1inansach publicznych: ,.(Dz'

IJ'z?016r'poz'1810zpóźn.'zm.)"'aclddnial0listopada2017roku
7

2.

należy wskazać| ,'(j.t'Dz'U.

]o] 7r ń^7 )n77\'''

!v postano\ł'ieniu s 8 wskazano na krł'otę dotacii z budŹefu d1a zakładu budżetowego

nllomiast nie

okr'cśIono zakrcsu dotacj i.

w załączniku nr 1 do projcktu uch*'aly pt' ..Dochody'' w dzia]e 756 'Dochod'v od osób prawrych'
od osób fizycznych i od inn.vch jcdnostck nicposiadających osobowościprawnej oraz wydatki
związane z ich poboren^Ll oftz w loz(Iz.90002 /Gospodarka odpadami/ nie zapianowano dochodórł'

w $ 0640 /Wp]l,wy z

t].tułu kosŻów egzekucyjnych, opłaty komomicŻej

i

kosztóB' upolr]riei/

mimo iż w spnwozdaniu Rb-27s spożądzonym na koniec III kwaltału 2017 loku wykazano w tej
podz'alce lla.1filacii budŻelo$ei zaleglo5ci:

Pouczenie:

od uclrwĄ

Składu orzekaj ącego stosownie do postanowień służyodwołanie do

Kolegium Regionalnei
doręczenia uchwały'

Izby obrachuŃowej w

Poznaniu w terminie 14 dni od datv

