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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwaia nr 665/2018
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

zdnia20grudnia2018r.

w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaty budzetowej Gminy Nysa na 2019 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 2016 r., poz. 561) w zwi^zku z art. 238
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansachpublicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
2077 ze zm.), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1.Magdalena Przybylska - przewodnicz^ca
2.Ewelina Kurzydlo

3.Arkadiusz Talik
postanawia

zaopiniowac z uwagami przedlozony projekt uchwaly budzetowej Gminy Nysa na 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowi^zkiem wynikaj^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o fmansach publicznych, Burmistrz Nysy przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w

J3polu_-xelem7^zaopiniawania projekt  uchwaly- budzetowej.^ Gminy na^ 2Q19^x^_wraz_^Z^

uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Struktura i szczegolowosc uchwaly budzetowej uwzgl^dnia postanowienia ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych.

Plan dochodow okreslony w projekcie uchwaly budzetowej ogolem w wysokosci

230 839 000 zl zgodnie z dyspozycj^. art. 235 ustawy o fmansach publicznych uwzgl^dnia
rod2:ajowy podzial dochodow na biez^ce w wysokosci 201 736 700 zl oraz maj^tkowe
wkwocie29 102 300 zi.

Wydatki okreslone w projekcie uchwaly budzetowej w kwocie ogolem 269 966 000 zl uj^to w
podziale na wydatki biez^ce oraz maj^tkowe w wysokosci 76 476 196,42 zl. Sklad Orzekaj^cy
zwraca uwag, iz wyszczegolnione w 3 projektu uchwaly budzetowej wydatki biez^ce w
kwocie ogolem 193 504 803,58 zl s^ niespojne z limitem wydatkow biez^cych ustalonym w
zal^czniku Nr 2 Planowane wydatki budzetowe na 2019 r. projektu uchwaly budzetowej w

wysokosci ogolem 193 489 803,58 zl.
Sklad Orzekaj^cy sygnalizuje ponadto, iz wyszczegolnione w Zal^cznikuNr 5 Dotacje

na zadania gminy realizowane przez podmioty nalezqce i nienalezqce do sektora finansow
publicznych projektu uchwaly budzetowej w cz^sci Dotacje dla jednostek spoza sektora

finansow publicznych wydatki na realizacj^ zadan z przedmiotu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie uj^to poprzez ,,282 Dotacja celowa z
budzetu nafinansowanie lub do finansow anie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom"
podczas gdy zgodnie z klasyfikacj^ paragrafow wydatkow identyfikacja rodzajowa wydatku
winna nast^pic poprzez ,,236 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansow anie lub dofinansowanie zadan zleconych do
realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnosc pozytku publicznego ".
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Planowany w projekcie deficyt w wysokosci 39 127 000 zl zostanie pokryty, zgodnie
z postanowieniami projektu, przychodami z zaci^gni^tych kredytow i pozyczek.

W projekcie uchwaly budzetowej okreslono przychody w wysokosci 46 627 000 zl oraz
rozchody w wysokosci 7 500 000 zl.

Stosownie do art. 242 list. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowi^cyjednostki
samorz^du terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym piano wane wydatki biez^ce s^.

wyzsze niz planowane dochody biez^ce powi^kszone o nadwyzk^ budzetow^. z lat ubiegtych i
wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. W odniesieniu do powyzszego

Sklad Orzekaj^cy stwierdza, iz przedstawione w projekcie dochody biez^ce oraz wydatki
biez^ce spelniaj^ relacj^, o ktorej mowa w w/w art. 242 ustawy.

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwaly budzetowej
okreslono:

-rezerw^ ogoln^. w wysokosci 430 000 zl,
-rezerw^ celow^ na zadania z zakresu zarz^dzania kryzysowego w wysokosci

670 000 zl.

Sklad Orzekaj^cy sygnalizuje, iz w swietle regulacji art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z ktor^ w uchwale budzetowej organ stanowiqcy jednostki samorzqdu
terytorialnego moze upowaznic burmistrza do zaciqgania kredytow ipozyczek oraz emitowania
papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 nalezy doprowadzic do
zgodnosci zakres regulacji  13 pkt 1 lit. ,,b" projektu uchwaly budzetowej w cz^sci dotycz^cej
ustalonej kwoty 41 627 137,18 zl z postanowieniami 11 pkt 1 projektu uchwaly budzetowej
ustalaj^cego limit zobowi^zan w kwocie ogolem 46 627 000 zl.

Sklad Orzekaj^cy wskazuje, iz jak wynika z zalacznika nr 1 do projektu uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedlozonego wraz z projektem uchwaly
budzetowej, w roku 2019 Gmina spelnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt.
ustawy o finansach publicznych umozliwiaj^ce zgodne ze wskazan^ norm^ uchwalenie
budzetu.

W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydal opini^ jak w sentencji.

Stosownie do postanowieh zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
opini^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej Burmistrz jest
obowi^zany przedstawic Radzie przed uchwaleniem budzetu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wst^pie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia dor^czenia uchwaly.


