Uchwała Nr Os.485.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Myszyńca projekcie uchwały
budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
przedstawionego w tym projekcie.
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący
- Członek Kolegium - Maciej Dąbrowski,
Członkowie
- Członek Kolegium – Elżbieta Dorota Głażewska,
- Członek Kolegium – Jolanta Białobrzewska,
na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1.
Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Myszyńca projekcie uchwały
budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.
§ 2.
Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
przedłożonym przez Burmistrza Myszyńca projekcie uchwały budżetowej Gminy Myszyniec
na 2020 rok.
§ 3.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 15 listopada 2019 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Myszyńca z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie
projektu uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2020 r. wraz z uzasadnieniem, przy którym
Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok wraz z
uzasadnieniem.

I.
Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy został
sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:
1) dochody – 52.517.047,39 zł, w tym: bieżące 50.211.148,99 zł, majątkowe 2.305.898,40 zł,
2) wydatki – 63.342.049,43 zł, w tym: bieżące 48.653.947,00 zł, majątkowe 14.688.102,43 zł.

1

Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie przekraczają
dochodów bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi
wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027, zachowano zatem wymogi wynikające z
art. 229 ww. ustawy.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:
- źródła pokrycia deficytu budżetu,
- przychody i rozchody budżetu Gminy,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,
- dotacje udzielane z budżetu Gminy,
- limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- rezerwy,
- upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza art. 258 i art. 264 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający wskazuje, że limit do zaciągania zobowiązań określony w § 4 pkt c treści
normatywnej projektu uchwały, dotyczący spłaty pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
926.625,00 zł jest zbędny, ponieważ zgodnie z zał. Nr 9 „Plan przychodów i rozchodów w 2020
roku” rozchody z tytułu spłaty pożyczek zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
II.
Przedstawiony w projekcie budżetu Gminy Myszyniec deficyt na 2020 rok wynosi
10.825.002,04 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki oraz z
nadwyżki z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 3 i 5 ww. ustawy o finansach
publicznych.
Mając zaś na uwadze to, że według przedłożonego przez Burmistrza projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaplanowane w 2020 r. przychody z tytułu pożyczki
nie spowodują przekroczenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych –
należy uznać, że Gmina Myszyniec ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
Przewodniczący Składu Orzekającego:
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