REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 645/2019
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwafy budzetowej Gminy Nysa na 2020 r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) w zwi^zku z art. 238
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,

poz. 869), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1.Klaudia Stelmaszczyk - przewodnicz^ca
2.Grzegorz Czarnocki

3.Arkadiusz Talik
postanawia
zaopiniowac z zastrzezeniami przedlozony projekt uchwaly budzetowej Gminy Nysa na 2020 r.

—

-. — •-•:Uzasadnienie~"

Zgodnie z obowi^zkiem wynikaj^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Nysy przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej Gminy Nysa na 2020 r. wraz z
uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.
Struktura i szczegolowosc uchwaly budzetowej uwzg^dnia postanowienia ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Plan dochodow okreslony w projekcie uchwaly budzetowej ogolem w wysokosci
315 331 000,00 zl zgodnie z dyspozycj^ art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzgl^dnia
rodzajowy podzial dochodow na biez^ce w wysokosci 240 994 000,00 zl oraz maj^tkowe

w kwocie 74 337 000,00 zl.
Wydatki okreslone w projekcie uchwaly budzetowej w kwocie ogolem

326 757 000,00 zl uj^to zgodnie ze szczegolowosci^ wynikaj^c^. z dyspozycji art. 236
ww. ustawy w podziale na wydatki biez^ce w wysokosci 240 491 000,00 zl oraz maj^tkowe
w wysokosci 86 266 000,00 zl.
Sklad Orzekaj^cy zwraca uwag^, iz w swietle dyspozycji art. 237 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w planie dochodow i wydatkow budzetu jednostki samorzqdu
terytorialnego okresla si takze dochody i wydatki finansowane z tych dochodow, zwiqzane ze
szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu jednostki wynikajqcymi z odr^bnych ustaw,
zatem w projekcie uchwaly budzetowej oprocz okreslonych w projekcie uchwaly budzetowej

( 2 pkt 4 oraz

3 pkt 4) dochodow i wydatkow zwi^zanych z regulacjami ustawy z dnia 26

pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), winny podlegac rowniez wyszczegolnieniu dochody i wydatki
identyfikowane w szczegolnosci z przedmiotem art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r.
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Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pozn. zm.) jak rowniez art. 6r ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z pozn. zm.).
W projekcie uchwaly budzetowej stosownie do wymogu wynikajqcego z art. 212 ust. 1
pkt 3 ustawy o finansach publicznych okreslono planowany deficyt budzetu w wysokosci

11 426 000,00 zl jak rowniez wskazano jako zrodlo jego pokrycia przychody z zaciqganych
kredytow i pozyczek.

W projekcie uchwaly budzetowej okreslono przychody w wysokosci 27 996 000,00 zl
oraz rozchody w wysokosci 16 570 000,00 zl.
Sklad Orzekajqcy zwraca uwag^, iz w swietle ustalonego katalogu przychodow kwota

27 926 327,58 zl (identyfikowana zrodlowo z tytulami pozyczki i kredyty na rynku krajowym
w wysokosci 24 500 000,00 zl oraz pozyczki na finansowanie zadah realizowanych z udzialem

srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci 3 426 327,58 zl) jak rowniez
ustalone w wysokosci 16 750 000,00 zl rozchody zwiqzane z splatq otrzymanych pozyczek i
kredytow oraz wykupem papierow wartosciowych nie znajdujq powiqzania z regulacjq

11

projektu uchwaly budzetowej, w ktorej ustalony limit zobowiqzah w wys. 27 996 000,00
nawiqzuje do tytulow sytuowanych poza przedmiotem art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach
publicznych, co jest niezgodne z art. 212 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy stanowiqcym, iz uchwala
budzetowa okresla limit zobowiqzan z tytulu zaciqganych kredytow i pozyczek oraz
emitowanych papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. Nadto
odnotowac nalezy, iz w swietle art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie znajduje
podstawy umiejscowienie w projekcie uchwaly budzetowej regulacji

11 pkt 1 lit. ,,a"

stanowiqcej o uj^ciu w ramach rozpatrywanego limitu zobowi^zan kwoty 24 500 000,00 zl na
pokrycie zobowiqzan planowanych w wydatkach budzetu w kwocie 24 500 000,00 zl.

Sklad Orzekajqcy sygnalizuje, iz w swietle regulacji art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o
finansach publicznych, zgodnie z ktorq w uchwale budzetowej organ stanowiqcy jednostki
samorzqdu terytorialnego moze upowaznic burmistrza do zaciqgania kredytow i pozyczek oraz
emitowania papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 nalezy
doprowadzic postanowienia

11 pkt 1 projektu uchwaly budzetowej do zgodnosci z zakresem

regulacji 13 pkt 2 projektu uchwaly budzetowej w cz^sci dotyczqcej ustalonej kwoty
27 926 327,58 zl.
Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiqcy jednostki
samorzqdu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym planowane wydatki biezqce sq

wyzsze niz planowane dochody biezqce powi^kszone o nadwyzk^ budzetowq z lat ubieglych i
wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. W odniesieniu do powyzszego
Sklad Orzekajqcy stwierdza, iz przedstawione w projekcie dochody biezqce oraz wydatki
biezqce spelniajq relacj^, o ktorej mowa w w/w art. 242 ustawy.
Stosownie do art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwaly
budzetowej okreslono ,,w wysokosci nie nizszej niz 0,1% i nie wyzszej niz 1% wydatkow
budzetu" rezerw^ ogolnq w wysokosci 370 000,00 zl.
W tym miejscu Sklad Orzekajqcy zwraca uwag^, iz ustalenie w projekcie uchwaly
budzetowej rezerwy celowej na realizacj^ zadah wlasnych w zakresie zarzqdzania kryzysowego
w wysokosci 815 000,00 zl zostalo dokonane z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy o zarzqdzaniu
kryzysowym w zw. z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, gdyz powolana
kwota jest nizsza od ustawowego progu kwoty minimalnej okreslonej przywolanym przepisem
ustawy o zarzqdzaniu kryzysowym.
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Sklad Orzekaj^cy wskazuje, iz jak wynika z zal^cznika nr 1 do projektu uchwaty
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedlozonego wraz z projektem uchwaty
budzetowej, w roku 2020 Gmina spetnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt.
ustawy o fmansach publicznych umozliwiaj^ce zgodne ze wskazan^ norm^ uchwalenie
budzetu.
W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydat opini^ jak w sentencji.
Stosownie do postanowien zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

opini^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaty budzetowej Burmistrz jest
obowi^zany przedstawic Radzie przed uchwaleniem budzetu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powotanej na wst^pie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii stuzy odwotanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia dor^czenia uchwaly.
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Uchwaia Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 645/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

