
REGlONALiNA IZBA OBllACHUNKOWA 
W OPOLU 

Uchwala nr 626/2016 

Składu Orzskającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017 r. 

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa7.dziemika 1992 r. o regionalnych 
izbtch obrachunkowych (tekst jednolity - D z U z 2016 r , poz. 561) w związku z art. 238 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), 
Skład Orzekający Regio lalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

1. Klaudia SteImasz :zyk- przewodnicząca 
2. Aleksandra Bieniaszewska 
3. Jan Uksik 

p o s t a n a w i a 

poz;rtywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017 rok. 

U z a s a d n i e n i e 

Zgodnie z obow ązkiem wynikającym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. Burmistrz Nysy przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Opolu celem zaopiniowania projekt uchwał)' budżetowej Gminy Nysa na 2017 r. 

Stmktura i szcz.egółowość projektu uchwały budżetowej uwzględnia postanowienia 
ustawy z dnia 27 sierpni i 2009 r. o finansach publicznych. 

Strukturę planu dochodów, określonych w pi-ojekcie uchwały budżetowej ogółem 
w -y/ysokości 191 990 146 zł, wyszczególniono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej w podziale na dochody bieżące w vyysokości 175 641 200 zł i majątkowe w 
wysokości 16 348 946 z - wg ich źródeł. 

Wydatki określoie w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem 209 298 200 zł 
ujęto zgodnie z szczegó owością wynikającą z dyspozycji art. 236 ustawy w podziale na wydatki 
bieżące w wysokości 163 237 200 zl i majątkowe w wysokości 41 061 000 zł. 

Stosownie do arl. 242 ust. l ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 
wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 
i wc Ine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyi.. ustawy. W odniesieniu do powyższego 
Skłc.d Orzekający stwierdza, iż przedstawione w projekcie dochody bieżące i wydatki bieżące 
spełniają relację, o której mowa w w/w art. 242 ustawy. 

Planowany w prcjekcie uchwały budżetowej (jminy na 2017 r. deficyt wynosi 17 308 054 
zł. W projekcie uchwały' budżetowej postanowiono, iż defic)4 zostanie pokryty przychodami z 
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kr<;dytów i pożyczek. Określenie źródeł finansowania defic>1u uwzględnia dyspozycje art. 217 
usiawy o finansach publicznych, wskazujące enumeratywnie rodzaje przychodów, z któiych 
mc'żliwym jest finansowanie deficytu. 

W projekcie ucnwały budżetowej określono prz^/chody w wysokości 23 793 054 zł oraz 
rozchody w wysokości 5 485 000 zł. 

Stosownie do ai1. 222 ustawy o finansach publicznych określono rezemę ogólną w wysokości 
400 000 zł. Skład Orzekający wskazuje, iż określona w § 8 projektu uchwały budżetowej kwota 
rezerwy na zarządzanie kryzysowe przy uwzględnieniu planowanych wielkości budżetowych 
potvinna stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1166) wynosić minimum 736 367,72 zl. Zgodnie ze wskazanym przepisem 
w budżecie jednostki samorządu teiytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań 
włf snych z zakresu zaiządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków 
bucżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

Skład Orzekający wskazuje, iż jak wynika z przedstawionego Izbie projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prc gnozy finansowej, tj. z załącznika nr 1, kolumny 9.7 oraz kolumny 9.7.1 
w 2017 r. Gmina Nysa spełnia relacje, o której mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach 
publicznych, umożliwią ącą zgodne ze wskazaną w w/w przepisie noimą uchwalenie budżetu. 

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustaw}' o finansach publicznych, 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Burmisti"z Gminy jest 
obo vviązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 
obrt.chunkowych, od niniejszej opinii służy odwołacie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia uchwał}. 

Przewodnicząca Składu 
Orzekającego 

Klaudia Stetmaszczyk 


