REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
ZESPÓ Ł ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE
75-401 Koszalin, Ul. Jednoś ci 5
tel, (0-94) 341-12-08, fax (0-04) 24 1-04•87

UCHWAŁA NR CXIX.4262.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie bud żetu Gminy Świdwin na 2020 r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w ZW. Z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Sk ład Orzekaj ący
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:
1. Jolanta Włodarek
2. Hanna Barańska
3. Marcin Binaś

- Przewodnicz ąca
- Członek
- Członek

pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na 2020 r.
Uzasadnienie
Skład Orzekaj ący rozpatrzył projekt uchwały budżetowej Gminy Świdwin" na 2020 r.
wraz z uzasadnieniem i materia łami informacyjnymi, który zosta ł przedłożony przez Wójta
Gminy Świdwin w terminie określonym w art. 230 ust. 1 W Zw. z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 .
Jak wynika z przedłożonych Izbie dokumentów zaplanowane dochody bie żące są wyższe
od wydatków bieżących o 10 000,00 zł, co oznacza, że planuje si ę osiągnięcie nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bie żącymi (tzw. nadwy żka operacyjna). Dla zbilansowania
wskazanej relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przepisy dopuszczaj ą
włączenie po stronie dochodów bie żących m.in. wolne środki, rozumiane jako nadwyżka
środków pieni ężnych na rachunku bankowym bud żetu, wynikaj ąca z rozliczeń wyemitowanych
papierów warto ściowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w Gminie Świdwin
planowane są w kwocie 1 296 932,86 zł, co daje podstaw ę zachowania wymogu okre ślonego
ww. przepisie na koniec roku bud żetowego.
Skład Orzekaj ący zwraca jednak uwag ę organom Gminy, że nadwyżki operacyjne
jednostek samorz ądu terytorialnego s ą ważnym źródłem finansowania działalności
inwestycyjnej. Dlatego te ż wydatki inwestycyjne powinny być skorelowane z wielko ścią
wypracowanych nadwy żek operacyjnych. Je śli wzrostowi wydatków na inwestycje nie
towarzyszy proporcjonalny wzrost nadwy żek operacyjnych, to nast ępuje przyrost zad łużania się
samorządu. Nadwyżka operacyjna oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma potencja ł
do pokrywania nak ładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Deficyt operacyjny sygnalizuje, że wydatkowanie środków przez jednostkę samorządu
terytorialnego przekracza jej mo żliwości finansowe, a zatem nierzadko po żądane wówczas mo że
być zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych albo sprzeda ż maj ątku.
Skład Orzekaj ący wskazuje także, że środki te mog ą być zaangażowane w budżecie
2020 r. pod warunkiem faktycznego ich wykonania na koniec roku bud żetowego 2019. Ich
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źródłem, stosownie do przepisów dotycz ących rachunkowo ści budżetowej 3 jest rozliczenie
faktycznie (kasowo) zrealizowanych wp ływów i wydatków dokonanych na rachunkach
budżetów oraz rachunkach bie żących dochodów i wydatków bud żetowych jednostek
budżetowych.
Z wielkości uj ętych w projekcie uchwa ły budżetowej JST wynika, że wydatki maj ątkowe
planowane w wysokości 2 995 689,72 zł zostaną sfinansowane:
- dochodami maj ątkowymi w kwocie 2 382 869,20 zł, w tym w szczególno ści z tytułu:
a) dotacji na realizacj ę inwestycji z udziałem środków europejskich w wysoko ści
2 167 869,20 zł,
b) dochodów ze sprzedaży maj ątku w wysoko ści 215 000,00 zł,
- nadwyżką operacyjną w wysoko ści 10 000,00 zł,
- przychodami w wysoko ści 602 820,52 zł planowanymi z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bankowym bud żetu w 2019 r., tzw. wolnych środków,
wynikaj ących z rozlicze ń wyemitowanych papierów warto ściowych, kredytów i po życzek
z lat ubiegłych.
Z wyżej przedstawionych danych wynika, że planowane dochody maj ątkowe oraz
przychody budżetu wpłyną na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych
założonych w projekcie uchwa ły budżetowej na 2020 r., stanowi ąc 99,67% źródeł ich
finansowania. Mo żliwość realizacji zadań maj ątkowych pozostaje w ścisłym związku
z uzyskaniem planowanych dotacji na inwestycje oraz wolnych środków.
Upoważnienia dla organu wykonawczego 4 zawarte w projekcie uchwały budketowej nie
budzą zastrze żeń.
Projekt uchwały oparto o generalną zasadę równowagi budżetowej wynikaj ącą z przepisu
art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, i ż
dochody plus przychody muszą być równe planowanym wydatkom i rozchodom bud żetu.
Maj ąc powyższe na wzgl ędzie, Skład Orzekaj ący podkre śla, że założenia finansowe
przyj ęte w projekcie uchwa ły budżetowej JST na 2020 r. wymagaj ą przede wszystkim
konsekwentnych działań w zakresie realizacji dochodów zarówno bie żących, jak i maj ątkowych.
Niezbędne jest również wykonanie wydatków bie żących na poziomie nie wy ższym, niż
zaplanowano w uchwale bud żetowej na 2020 r., a w kolejnych latach bud żetowych konieczne
będzie Zapewnienie spłaty długu zaciągniętego zgodnie z regułą zawartą w art. 243 ustawy
o finansach publicznych.
W ocenie Składu Orzekaj ącego analiza przekazanych do Izby materia łów skłania do
wniosku, że projekt uchwały budżetowej został przygotowany stosownie do wymagań prawa
obowiązuj ącego w tym zakresie, zarówno z wymogami ustawy o finansach publicznych, jak
i przepisami prawa materialnego normuj ącego poszczególne dziedziny dzia łalności jednostki
samorządu terytorialnego.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

* 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrze śnia 2017 r. w sprawie rachunkowo ści oraz
planów kont dla bud żetu państwa, budżetów jednostek samorz ądu terytorialnego, jednostek bud żetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz pa ństwowych jednostek
budżetowych maj ących siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, ze zm.).
Wynikaj ące z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 i pkt 10 oraz art. 258 ustawy o finansach publicznych.
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Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych opini ę Składu Orzekaj ącego
o projekcie uchwały budżetowej jednostki samorz ądu terytorialnego sformu łowaną w niniejszej
uchwale, Wójt Gminy Świdwin jest obowi ązany przedstawi ć Radzie przed uchwaleniem
budżetu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej
uchwały Składu Orzekaj ącego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia uchwały.
Przewodnicz ąca Składu Orzekającego
Jolantif?odarek

