Uchwała Nr 253/g217/P/V/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2019 rok oraz możliwości
sfinansowania planowanego deficytu.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 246 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.);
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie - z uwagami - projekt uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2019 rok
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.
UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2018 r. do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie Nr F/222/2018 Wójta
Gminy Chojnice z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy
Chojnice na 2019 rok.
Badając projekt uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2019 rok, Skład Orzekający
stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 213, art. 214,
art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz uregulowaniami określonymi w uchwale Nr XXXVIII/572/10 Rady Gminy
Chojnice z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy
Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu.
Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetowe ogółem w kwocie
90.113.252 zł, w tym: dochody bieżące 77.978.956 zł oraz dochody majątkowe w wysokości
12.134.296 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 100.943.252 zł, w tym: wydatki bieżące
77.408.570 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23.534.682 zł.
Przychody zaplanowano w wysokości 16.200.000 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów
w wysokości 10.000.000zł, pożyczek w wysokości 2.100.000 zł oraz z wolnych środków
w wysokości 4.100.000 zł.
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Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 5.370.000 zł z przeznaczeniem na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 4.850.000 zł,
b) spłatę pożyczek 520.000 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 10.830.000 zł który zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
- zaciągniętego kredytu w kwocie 4.630.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.100.000 zł,
- wolnych środków na kwotę 4.100.000 zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych
deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi, przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wolnymi środkami, Skład Orzekający
stwierdził, że taki sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody
własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację
obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg
wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie
wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
W objaśnieniach do budżetu podano źródła dochodów możliwe do uzyskania oraz
przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku.
Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający
stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące,
pozwalają ocenić zamierzenia Wójta w zakresie realizacji zadań Gminy Chojnice w 2019 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zwraca uwagę na występujące nieprawidłowości,
które należy uwzględnić przed podjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok:
1) w treści normatywnej projektu uchwały budżetowej (w § 8 pkt 3) upoważniono Wójta Gminy
do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł
i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.100.000 zł, nie wskazując, ile z tego zostanie
przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu, a ile na spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
2) w załączniku Nr 3 wykazano wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
ujętego w § 6030 w rozdz. 01010, natomiast wydatki z tego tytułu zaplanowano w § 6010.
3) w zał. Nr 9 dotyczącego dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu, nie ujęto dotacji
z rozdz. 85195 § 2560 w wysokości 32.000 zł.
4) w zał. Nr 10 dotyczącego dotacji celowych udzielonych z budżetu, nie ujęto dotacji z rozdz.
01008 § 2830 w wysokości 30.000 zł.
5) w zał. Nr 11 nie wpisano kwoty wydatków z tyt. ochrony środowiska w wysokości
6.416.046 zł zgodnie z zał. 2f (wydatki z tego tyt. zaplanowano wg tego załącznika w rozdz.
90001, 90002).
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6) w dochodach budżetu zaplanowano w rozdz. 75615 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 50 zł. Tego typu
dochody należy planować w rozdz. 75023.
7) w wydatkach budżetu zaplanowano w rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne § 6060
- Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych w wysokości 50.000 zł. Powyższy
wydatek na zakup motopomp dla OSP winien zostać zaplanowany w rozdz.75495.
8) w wydatkach budżetu zaplanowano wydatek w rozdz. 90002 § 6230 w wysokości 150.000 zł,
jako dotacje dotyczące programu usuwania azbestu. Wydatek ten należy zaplanować w rozdz.
90095.
9) w wydatkach budżetu zaplanowano w rozdz. 90002 § 4150 - Dopłaty w spółkach prawa
handlowego w wysokości 320.000 zł. W tym rozdziale należy zaplanować wyłącznie dochody
i wydatki z tyt. gospodarki odpadami. Tego typu wydatek winien zostać zaplanowany w rozdz.
90026.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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