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Uchwała Nr 4200/IV/155/2019
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) IV Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną – z zastrzeżeniem zawartym w uzasadnieniu – opinię o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz
z uzasadnieniem.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy
przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez Burmistrza Miasta Kalety
projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.
Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
Szczegółowość projektu odpowiada postanowieniom zawartym w uchwale Rady Miejskiej
w Kaletach dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W tym zakresie spełnia
również wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych.
Prognozę dochodów budżetu ustalono z wyszczególnieniem dochodów bieżących
i dochodów majątkowych, według źródeł. Wydatki zaplanowano w podziale na wydatki bieżące
i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup
wydatków określonych przepisem art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
W projekcie budżetu zaplanowano:
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– dochody budżetu w wysokości 38 624 422,79 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
36 602 047,15 zł,
– wydatki budżetu
34 093 912,93 zł.

w wysokości

38 667 273,78

zł,

w tym

wydatki

bieżące

w kwocie

Prognozowane dochody ogółem są niższe od zaplanowanych wydatków ogółem o 42 850,99 zł.
Deficyt ten ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem
spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Kwota zaplanowanej rezerwy ogólnej spełnia wymóg z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Skład Orzekający stwierdza natomiast, iż przyjęta w projekcie budżetu wysokość rezerwy
celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie
odpowiada, co najmniej, minimalnej wysokości wyliczonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). Zaplanowana wysokość
rezerwy jest niższa niż wymagane minimalne 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych
o zaplanowane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki na
obsługę długu. Przyjęta w projekcie budżetu kwota 105.000 zł stanowi 0,4995 % podstawy
naliczenia.
Projekt uchwały budżetowej zawiera, zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, załącznik o dotacjach udzielanych z budżetu miasta.
Wyodrębnione zostały, zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dochody
i wydatki, do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące
przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele.
Do zakresu przewidzianych dla Burmistrza Miasta upoważnień nie wnosi się zastrzeżeń.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, przedłożony projekt uchwały w sprawie budżetu
miasta Kalety na 2020 r. zaopiniowano jak w sentencji uchwały.
IV Skład Orzekający informuje równocześnie, że zawarte w niniejszej opinii zastrzeżenie
może – w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości – skutkować stwierdzeniem naruszenia prawa
w podjętej przez Radę Miejską w Kaletach uchwale w sprawie budżetu miasta Kalety na 2020 rok.
Wskazuje się zatem na konieczność dokonania w nim stosownych zmian.
Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Kalety przysługuje odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący IV Składu Orzekającego
Paweł Drzazga
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