UCHWAŁA NR CCCXIV.511.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Banie na
2017 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Katarzyna Korkus
– Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus
– Członek
3. Anna Suprynowicz
– Członek
pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Banie na 2017 rok, z uwagami ujętymi w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej gminy Banie na 2017 rok wraz z objaśnieniami został
przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Wójta Gminy Banie
w dniu 10 listopada br.
Szczegółowość projektu uchwały budżetowej i objaśnień odpowiada wymogom określonym uchwałą Nr XXXVI/352/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Banie, procedury uchwalania budżetu,
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami na ogół odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Skład Orzekający zaleca jednak, aby zgodnie z przepisem
art. 212 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, w uchwale wyodrębnić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (podobnie jak wyodrębniono wymagające szczególnego wykonywania dochody
i wydatki realizowane na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Prawo ochrony środowiska). Ponadto, Skład Orzekający zwraca uwagę, iż klasyfikacja paragrafów wydatków zastosowana
w rozdziale 90002, w którym ujmuje się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazuje, iż w wydatkach tych nie uwzględniono obsługi administracyjnej systemu, o którym mowa wyżej.
Upoważnienia dla organu wykonawczego zawarte w projekcie uchwały budżetowej
nie budzą zastrzeżeń Składu Orzekającego, z wyjątkiem upoważnienia do udzielania zaliczek
na wydatki do rozliczenia dla pracowników. Dopuszczalność udzielania zaliczek pracownikom przez kierownika jednostki wynika z przepisów prawa, a zasady dotyczące ich udzielania
powinny zostać uregulowane w procedurach wewnętrznych (organizacyjnych) jednostek.
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Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie
z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.).
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. sporządzono zgodnie z zasadami określonymi
przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W celu zbilansowania budżetu, w planie przychodów ujęto wolne środki co jest dopuszczalne przepisami prawa, o ile środki te wystąpią w wyniku rozliczenia wykonania budżetu 2016 r. W przeciwnym wypadku, konieczne będzie znalezienie innych zewnętrznych
źródeł sfinansowania rozchodów bądź zmiana konstrukcji budżetu na nadwyżkowy.
Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody na ogół zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053,z późn. zm.).
Skład Orzekający zwraca jedynie uwagę, iż:
 w wydatkach ujętych w rozdziale 75023 nie powinien występować § 4240, który zgodnie
z cytowanym rozporządzeniem ma zastosowanie wyłącznie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach
i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych;
 rozdziałowi 85214 nadano nieaktualną nazwę.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus

