REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10
U c h w a f a NrVII/17/2012
z dnia 5 grudnia 2012 r.
sktadu orzekajaxego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
w sprawie opinii o projekcie uchwaty budzetowej Gminy Olszanica na rok 2013
Sktad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Mariusz Hadel
2. Tadeusz Subik
3. Piotr Swiatek

- przewodniczacy
- cztonek
- czlonek

po rozpatrzeniu przedtozonego przez Wojta Gminy Olszanica projektu uchwaty
budzetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiatami informacyjnymi,
dziatajac na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012 r. poz. 1113) oraz §2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i
zasi§gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegotowej
organizacji izb, liczby cztonkow kolegium i trybu post^powania ( Dz. U. Nr 167, poz.
1747) postanawia pozytywnie zaopiniowac przedtozony projekt uchwaty budzetowej
Gminy Olszanica na 2013 rok z uwagami przedstawionymi w uzasadnieniu
niniejszej uchwaty.

UZASADNIENIE
W dniu 14 listopada 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wptyneto zarzadzenie Nr 141/2012 Wojta Gminy Olszanica z dnia 13 listopada 2012
r. w sprawie przedstawienia projektu uchwaty budzetowej na rok 2013. Do
przedtozonego projektu dotaczono uzasadnienie oraz materiaty informacyjne. Przy
opracowywaniu projektu uchwaty budzetowej na 2013 rok kierowano si§
postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240). Tryb pracy nad projektem uchwaty budzetowej reguluje uchwata
XLI/268/10 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 wrzesnia 2010 r.
Sktad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badajac ww
dokumenty stwierdzit, co nast^puje:
1.W cz^sci tabelarycznej dotyczacej dochodow budzetu gminy w dziale 900Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdziat 90003 - Oczyszczanie miast i
wsi zaplanowano wptywy z innych optat lokalnych pobieranych przez jednostki
samorzadu terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw w wysokosci 350.000,00 zt
- odpady komunalne. W swietle powyzszego dochody z tego tytutu w ocenie sktadu
orzekajacego winny zostac zaklasyfikowane po stronie dochodow budzetu gminy do

dziatu 756-Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem.
Ponadto sktad orzekajacy wskazuje, iz rada gminy na podstawie art. 10 ust.1
przepisow przejsciowych ustawy jest obowiazana podja.6, w terminie 12 miesi$cy
od dnia wejscia w zycie ustawy - 31.12.2012 r. uchwaty, o ktorych mowa w 6k ust.1,
art.6l, art.6n ust.1 i art. 6 r. ust.3 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach.
2. W mysl postanowienia art. 3. ust. 1 ustawy utrzymanie czystosci i porzadku w
gminach nalezy do obowiazkowych zadah wtasnych gminy.
Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowia^ dochod gminy.
Z pobranych zas optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ktore
obejmuja^ koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych;
3) obstugi administracyjnej tego systemu.
W swietle powyzszego w mysl art.237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w
planie dochodow i wydatkow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego nalezy
okreslic dochody i wydatki finansowane z tych dochodow, zwiazane ze szczegolnymi
zasadami wykonywania budzetu jednostki wynikajace z odr^bnych ustaw. Natomiast
po mysli art. 212 ust.1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych uchwata budzetowa
winna okreslac szczegolne zasady wykonywania budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego w roku budzetowym, wynikajace z odr^bnych ustaw.
3. W §3 projektu uchwaty ustalono deficyt budzetu w kwocie 1.222.206,00 zt.
Zrodtem
sfinansowania
planowanego
deficytu
ustalono
przychody
z
dtugoterminowych pozyczek na finansowanie zadah z udziatem srodkow z budzetu
Unii Europejskiej w kwocie 402.500,00 zt oraz z dtugoterminowych pozyczek i
kredytow w kwocie 1.233.536,00 zt. Wskazane zatem kwoty przychodow na
sfinansowanie planowanego deficytu budzetu daja_ sume. ogotem 1.636.036,00 zt.
Powyzsza kwota jest zatem wi^ksza od zaplanowanego w projekcie budzetu deficytu
na 2013 rok.
4. W cz§sci tabelarycznej projektu uchwaty budzetowej dotyczacej wydatkow
budzetu w dziale 720 - Informatyka, rozdziat 72095-Pozostata dziatalnosc
zaplanowano wydatki majatkowe na PSeAP w kwocie ogotem 493.127,00 zt
klasyfikujac ja^ do paragrafu 6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych.
Z uzasadnienia do projektu uchwaty budzetowej wynika, iz na
realizacj^ projektu pn.: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zaplanowano
kwot§ 493.127,00 zt, z tego srodki wtasne w wysokosci 78.636,00 zt. Zgodnie z
art.236 ust.4 ustawy o finansach publicznych w planie wydatkow majajkowych
wyodr^bnia s i ^ w uktadzie dziatow i rozdziatow planowane kwoty wydatkow
majajkowych, do ktorych zalicza si§ wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w
tym na programy finansowane z udziatem srodkow , o ktorych mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3, w cz§sci zwiazanej z realizacja^ zadah jednostki samorzaxiu terytorialnego.

W zwiazku z powyzszym Sktad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie stwierdzit, ze przedtozony do zaopiniowania projekt uchwaty budzetowej
Gminy Olszanica na 2013 rok moze stanowic podstaw§ do uchwalenia uchwaty
budzetowej gminy na 2013 rok po uwzgl^dnieniu ww uwag.
Pouczenie:
Od powyzszej uchwaty Sktadu orzekaja_cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie stuzy Gminie Olszanica prawo wniesienia odwotania do petnego sktadu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty
jej dor^czenia.
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