
Uchwała Nr 4200/VI/199/2017 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

 

          Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia                          

7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 561) 

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach    u c h w a l  a ,   co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

          Wydaje się pozytywną – z zastrzeżeniami opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Irządze projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

 
      VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy 

przedłożonego tutejszej Izbie przez Wójta Gminy Irządze projektu uchwały budżetowej na 

2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  Projekt uchwały budżetowej 

na 2018 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

 

Skład Orzekający ustalił, co następuje: 

 

1. W projekcie budżetu zaplanowano: 

    – dochody budżetu w wysokości 12 406 710,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie   

      10 475 538,00 zł, 

    – wydatki budżetu w wysokości 12 206 710,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie  

      10 125 710,00 zł. 

2. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o  

349 828,00 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach 

publicznych.   

 



 

 

 

  

3. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 200 000,00 zł została przeznaczona na 

spłatę zaciągniętych kredytów.  

 

4. Kwoty  zaplanowanych  rezerw  (ogólnej i celowej na  realizację  zadań  z zakresu 

zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o  

finansach  publicznych  oraz   w  art.  26  ust.  4  ustawy  z  dnia  26  kwietnia  2007  r. o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209). 

 

5. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje  wymagane załączniki i został opracowany zgodnie   

    z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych. 

 

6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. 

 

 Skład Orzekający dokonał analizy projektu budżetu w powiązaniu z przedłożonym 

projektem wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie ze wskazanymi dokumentami Gmina 

Irządze spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 r. jak i w kolejnych 

latach objętych prognozą. Skład Orzekający ocenił jednak negatywnie przedłożony projekt 

wieloletniej prognozy finansowej jako nierealistyczny w zakresie dochodów ze sprzedaży 

składników majątkowych i sposobu planowania wydatków majątkowych i wskazał, że w 

przypadku nie zrealizowania w latach 2019 – 2036 zaplanowanych dochodów ze sprzedaży 

majątku wymóg wynikający z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie byłby 

spełniony w latach 2022-2024 oraz w latach 2027-2036.   

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że 

w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej 

kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 

2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych 

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody 

ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.  

 

            Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Irządze przysługuje odwołanie do pełnego 

składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia. 

         

 

        PRZEWODNICZĄCY  

              VI Składu Orzekającego 
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