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UCEWAŁA Nr Wa.344'20l2
Składu Orzekającego Regiotl&lnej Izby Obrachunkowej

/ y warszawi€
z dnia 30 listopada 2012 roku

dotycząca: opinii o przed|ożonym pr:zez Burmist|za Grodzilkr Mazowieckięo
projekcie uchwav budż€towej na 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pL1 3 w związku z art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 paździemlka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. Z
20|2r., poz. ll13) oraz ań. 238 usta\ł} z drlia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U ' 157, poz, 1240 z późn.zn') - Skład orzekający Regioualnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca:
Czlonkowie:

uchwala. co następuje:

s1
Poz}qvnię, z zawańymi w Uzasadnięniu urvagami. opiniuje pfzęd]'oż,otly przęz
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekt uchwały budżętowej na 2013 rok.

$2
opinię. o której mowa \\'$ l niniejszej uchwały stosorvnie do art. 238 ust' 3 ustawy o
|rnansach publicznych' organ wykonawczy jednostki samorz4du ter}torialnęgo jest
obowiązany przedstawić, przed uchwaIeniem budżefu. organowi stanowiącemu'.

$3
od niniejszej uchwaĘ słuzy odlvolanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachuŃowej lv
walszawie w terminie 14 dni od datyjej doręczenia'

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2012 roku Burmistrz Grodziska Mazorvieckiego przedlLoj\ł
pŻy Zarządzeniu Nr 2'I1/201'2 z dnia 13 listopada 2012 rcku projekt uchrvaty budżetowęj
na rok 2013 z ',Częścią opisorvą.. Skład orzekający zrvraca u\\'agę' iŻ zgodnie z art. 238
ust' 2 wraz z projektcm w/w uchwały organ rłykonawczy rvinien przedłozyó Radzie i
Regionalnej Izbie,.Uzasadnienie".

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkorvej w Warszawie dokonał analizy i
oceny w mateńałórv prąjmując następującę kryteńa:

l' określoną przepisami ań. 238 ust. 1 i 2 ustawv z dnia 27 sieronia 2009 roku o
finansach pub|icalych terminowość przcdłożenia opiniorvanych dokumentów oraf ich
rvzajemną spójność.

- Bożenna Piotrorvska
. Teresa Gołębiewska
- Bożena Zych



2. w1pehrienie wymogów' co do zakresu informacyjnego i szczególowości projektu

ucńwaĘ burlzetowej i towarzyszących mu materiałów, ustalonych w uchwale organu

stanowiącęgo w sprawie okeślenia trybu prac nad plojektem uchwały budżetowęJ'

3. poprawnośó w zakesię planowania dochodów i wydatków, z uwzględnieniem

wymogów wynikających z usta\,!y o finansach publicznych,

4. zabezpieczerlle po stonię dochodów i wydatków realizacji:

a) zadań własnych jednostki,

b) zadń z zakresu administracji rządowej i innych zadart zleconyah ustawaml,

c) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

oraz zadań realizowanych w drodzę umów i porozumień zawieranych pomiędzy

jednostkarni samorządu teD4orialnego'

5. przestrzeganie zasad ustalonych w art. 222 ust. 1-3 cvt. wYżei ustawY o fnrnr8ch
pub|icavch onz afi.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zalĄdzan|B

k'y4**y. (Dz.U. Nr 89' poz' 590 z późn.zm.) pŹy tworzeniu rezęrw: ogólnej i

celowych,

6. zachowanię wyrnogów ustawowych przy planowaniu dotacji z budżetu,

7. zgodność proponowanych uporvaznień dla organu wykonawczego 7 Przepisaml
12 tst,2.258 if64 tst. 3 ustawY o

t. zachowanie wymaganej prawem' tj. ań 242 ustawv o finansach oub|icavch relacji

w zakesie budŹetu bieżącego,

9. prawidłowośó planów przychodów i kosztów samorządourych zakładórv bud'żetowych
oraz planów dochodów rachunku dochodów jednostęk oświatowych oraz uydatków

nimi trnansowanych, a także ich zgodność z podjętą na podstawie g4f!!-gg|!

ustrwv o fi!ansach Dublicznvch uchwalą organu stanowiącego.

l0. zachowanię Zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwaty budżetowej z

wanościami wyfazan1'rni w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w

zakresie wyniku budżęfu i związanych z nimi kwot prrychodów i rozchodów oraz

długu, ( ań. 229 u3taYY o finansach Dub|icznych),

11. zachowanie zupehrości i spójności budżetu'

12. prawidłowość okeślenia limitów zobowiązań zawartych w projekcie uchwaty

budżetowęj,

13. zachowanię zgodności zastosowanęj klasyfikacji budzetowej z Rozporządzeniem
Ministra Finaniów z dnla 2 matca 2o1o roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków' przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

zródeł zagranicmych (DzU' Nr 3t. poz. 207 z późn.zm.)'

14. zgodność rachuŃowa projekfu uchwaĘ budzetowe;.



PrzedłoŻonJ do $opiniowqnia projek, uchh'aly budżetowej na 2013 rok nie w pelni
wypełnia,ymienione w!ż"j hryteńo.
l. W projekcie uchwaty budzetowej na 2013 rok zaplanowano:

a) dochody ogółem w wysokości
- dochody bieżące w kwocie
- dochody majątkowę w kwocię

b) wydatki ogółem w wysokości
. wydatki bieżące w kwocie
- wydatki majątkowę w kwocię

|5|.431.471 zł' z tego:
138.541.471 zl
12.E90.000 zł

142.517.260 z\ ztego
111.183.2ó0 zł
31.334.0fi) zł.

Jak w).nika z powyŹszych ustaleń zachowanę zostaty wymogi okręślone w art. 242
ustalły o finansach publicznych, gdyż planowanę wydatki bieżące nie przekraczają
zaplanowanych dochodów bieżących'

W opiniowanym dokumencię zaplanowano nadlqzkę dochodów nad wydatkami w
kwocie E.914.217 zl którą przemacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę
wcześniej zaciągniętych poĄczek i kredy.tów.

2. Zap|alowala w projekcie w/w uchwaĘ w kwocie 322.000 z| rezerwa celowa na
realizację zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego jest nieco niisza il'
w1.nikałoby |o z art. 26 ust. 4 c}'t. ustawy o zażądzaniu Ęzysowym' w rnyśl c}.t.
przepisu ,'W budŹecie jednostki samorządu tęry.torialnego tworzy się rezerwę celową
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzartia Ęrysowego w rtysokości q|9
mniejszei niż 0.5% rryda&ów budżętu jednostki samorządu terytorialnego'
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz
Bydatki na obsługę dfugu' Ploponowana rezerwa stanowi 0'497o/o l,tlw wydatków.
Uchwalając uchwałę budżetową należy zatem doprowadzić do zgodności wysokość
ręzę|wy na zaŻąd,zanie kryzysowe do wymogów c)t. art. 26 ust. 4.

3. załączrik Nr 2 obęjmujący plan dochodów własnych jednostek budżetorych i
wydatków nimi |rnansowanych nie jest zgodny z uchwałą Nr 28l20l l Rady Miejskiej
w Grodzisl':u Mazowięckim z dlia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostęk
budżetowych' Ujęto w nim szkolę Podstawową w Książenicach, któIa nię Została
wymięniona w c}t' uchwale Rady'
W uchwale budżetowęj Gminy Grodzisk Mazowiecki należy zapęwnió zgodność
Za|ącmikaNr 2 z cyt. uchwałą Rady.

4. W ocęnie składu zwęryfikować należy, przed podjęciem uchwały budżetowej, projekt
Tabęli Nr 7 ..Plan wvdatków w ramach Funduszu Sołeckieqo w 20l3 roku.'

Zgodnie z art. l ust. 3 ustalły z dnia 20 lutego 2009r' o funduszu sołeckim (Dz'U.
Nr 52, poz. 420) środki funduszu przeznacza się na ,'przedsięwzięcia'', któIę:
. są zadaniami w|asnymi gminy
. poprrwiają jrkość i warunki ź-ycia mieszkańcrów oraz
. 3ą zgodDe ze strrtegią rozwoju gmily.



z uwagi na mało plecyzyjne okeślenie części przedsięwzięć ujęrych w w/w Tabeli
(''Ę9tkaĄą-akq4d4ia!9'' i ''wvj-azdv aknrvizuiace'', ,'wviazdy szkoteniowę'') i nie
wskazanię zadań własnych grniny, które mają być realizowane, niemożliwe jest
dokonanie oceny ich zgodności z prawem.

skład olzekający zw|aca za|em uwagę na potrzębę zweqfikowania ujętych w
pĄekcie wniosków solectw pod kątęm w)pełnięnia przez nie \,vymogów określonych
w cyt. alt. 1 ust. 3 ustawy o Funduszu sołeckim. Uchwalając budżęt Rada Miejska w
Grodzisku Mazowięckim' zgodnie z kompetencjami wyrikającyml z art.4 ust.7 ww
ustawy winna odrzucić te wnioski sołectw w których zatlierzolę zadania wymogów
powyższych nie spełniają Uiętę w tabeli Nr 7 plzedsięwzięcia powinny w sposób
iednomacznv okręślać zadania własnę gninv. które maja być realizowane w ramach
Funduszu Sołeckieeo.
Ponadto mając na uwadze fakt. iż wydatki z funduszu sołeckiego będą ',normalnie''
ręalizowanymi wyda&ami budżętu Gminy Grodzisk Mazowiecki naleĄ zapewnić
zgodnośó i spójność ',plzędsięwzięć'', którc zostanąujętę w Tabeli Nr 7 z uchwalonymi
na 20l3 zadaniami własnyni Gmin,.

5. Załącznik Nr 3 nosi nazwę '.Plan przychodów i kosztów zakładów budżetortych qp3
rachuŃu dochodów własnvch na 2013 rok'', a zawiera wyłącznie plan przychodów i
kosaów zakladów budżętowych. W uchwale budżetowej na|ei doprowadzió do
zgodności nazwy w/w Za|ącznika z jego ,,ZawaItościd..

6. stwierdzono brak zgodności ,,Części opisowej'' z projektem uchwały budzetowej w
następuj ąc}m zakrcsie:
a) na st. 8 Części opisowej wskazano. iż ,'dotację na zadania zlecone z zaloesu

pomocy społecznej'' wyniosą 8.594.024 zł, podczas gdy z Tabeli Nr 1 (Plan
dochodów) wynika, iż ww kwotajęst sumą wszystkich dotacji sklasyfikowanych w
$ 2010 ',Dotacje celowe otŻyrnanę z budżefu państwa na lęalizację zadan bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych grrrinie''

b) ze str. 14 Części opisowej wynika, iż wydatki bieżące na oświatę \'v}noszą
45.019.450 Ą podęzas gdy suma wyda&ów bieżących dziafu 8ol .'oświata i
wychowanie', ujętych w Tabeli Nr 2 (Plan wydatków) to kwota 43'841.450 z! a po
uwzględnieniu wydatków biężących zaplanowanych w dziale 854 ''Edukacyjna
opieka wychowawcza,, łącz;l'e wydatki bieżące 4niosą 44.E59.450 zł, a nie jak
wskazano 45.019.450 zl.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utzymaniu czystości i porządku w
gminach zostały zaplanowane w rozdzia|ę 90002, podczas gdy zgodnię z c},t.
Rozporządzeniem Miństra Finansów w sprawie klasyfikacji ... prawidłowo naleĄ je
klas1fi kować następująco:
- dochody _ w rozdziałach 75615 i 756l6 w $ 049
- wydatki - w rozdzi ałach 90002 i,75023.
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E. Skład orzekający stwierdza' i.e zachowana została wymagana ań. 229 ustawy o
finansach publicmych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwĄ budżetowej
na 2013 rok i projekcie uchwały w sprawie wPF, w tym w zakęsię wyriku budżetu i
związanych z nim kwot prychodów i rozchodów oraz dtugu.
Jak ustalono, zadtuircnie Gminy Grodzisk Mazowiecki na koniec 2013 roku wyniesie
59.339.015 zl i stanowi ok. 392o/o planowanych dochodów, przy maks).rnalnym
dopuszczalnym limicię w)Tloszącym 60%o' zaś planowana łączna kwota spłaty
zobowiązań do planowanych w 2013 loku dochodów ogółem wyniesie. t'5t7o, przy
dopuszczalnej gmnicy wynoszącej 1 5%.
Po uwzględnieniu wyłączeń, o których stanowią ań. 169 ust' 3 i art. 170 ust. 3 ustawy
z dnia 30 częrwca 2005 roku o finansach publicznych dług Gminy w 2013 roku
wyniesie 35.471.605Ą zaś wyŻe1 rłymienione relacje kształtować się będą
odpowiednio na poziomie: 23,42Vo i 6,710/o.
Nalęł pIry tym za!wa\ó, iż w opiniowanym dokumencie zawarto propozycję
upoważnienia dla Burmisbza do zaciągania l(Ięd},tów kótkotęrminowych na
|rnansowanie przejściowego defic}tu w kwocię 5.0fi).fi)0 Ą które w prąpadku nie
spłacenia do końca 2013 rol.u powiększyć mogą długjednostki'

Reasumując, w ocenie Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w
warszawię przedłożony do zaopiniowania projekt uchwĄ budzetowej Miasta i Gminy
Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok po uwzględnieniu uwag zawarrych w Uzasadnięniu
możę stanowić podstawę do uchwalenia budżetu na rok przysĄ.
Postanowił on zatem jak w sentęncji uchwały.
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