LISTA OBECNOŚCI
NA III SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
w dniu 29 GRUDNIA 2010 r.

1. BRODA KRZYSZTOF
2. BUCZKOWSKI HENRYK
3. HŁOND ANDRZEJ
4. KUBKOWSKI WIESŁAW
5. KUBIAK PAWEŁ
6. KUPIS AGNIESZKA
7. LATOWSKI RYSZARD
8. LISIEWSKI RYSZARD
9. LUBISZEWSKA GENOWEFA
10. MIKUŁA ZENON
11. PALIWODA TERESA
12. RUSZKOWSKI MIECZYSŁAW
13 RZYMYSZKIEWICZ EUGENIUSZ
14. SENSKA BOGUSŁAW
15. STOSIK LESZEK

UCZESTNICY I ZAPROSZENI GOŚCIE
III SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
w dniu 29 grudnia 2010 r.

1. JACEK IDZI KACZMAREK BURMISTRZ ŁABISZYNA
2. TERESA RADZIĘDA

SEKRETARZ GMINY ŁABISZYN

3. IWONA KRAJKA

SKARBNIK GMINY ŁABISZYN

4. BOGUSŁAW SZYMCZAK

RADCA PRAWNY

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

loda Miejska
w ŁaŁ>i£27m»

Łabiszyn, dnia 1 4 grudnia 2010 r.

NrOR.0052-III/10

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) zawiadamiani, że III sesja Rady Miejskiej w
Łabiszynie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. (środa), o godzinie 13,00 w sali
narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia l, z następującym
porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Stwierdzenie ąuorum i wybór sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad I i II sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmiany uchwały nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia
30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na
2010 rok,
b. uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok,
c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata
2011-2016,
d. utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowej jednostce
budżetowej,
e. określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
f. uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Łabiszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku
publicznego
i
stowarzyszeniami
jednostek
samorządu
terytorialnego,
g. trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zaniknięcie obrad
'
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Podstawa urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200!r., Nr 142 poz.!591 ze zm.)
E.G.
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Potwierdzenie odbioru pisma Nr OR-III/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 14 grudnia 2010r.

1. BRODA KRZYSZTOF
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2. BUCZKOWSKI HENRYK
3. HŁOND ANDRZEJ
4. KUBKOWSKI WIESŁAW
5.KUBIAKPAWEŁ
6. KUPIS AGNIESZKA
7. LATOWSKI RYSZARD
8. LISIEWSKI RYSZARD
9. LUBISZEWSKA GENOWEFA
10. MIKUŁA ZENON
11. PALIWODA TERESA
12. RUSZKOWSKI MIECZYSŁAW
13 RZYMYSZKIEWICZ EUGENIUSZ
14. SENSKA BOGDAN
15. STOSIK LESZEK
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Łabiszyn, dnia 20 grudnia 2010 r.
Nr OR. 0052-111/10

Pan

Stanisław Pogiel
Radny
Rady Powiatu
w Żninie

Uprzejmie zapraszani na III sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie,
która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 13,00 w sali
narad (pok. nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1.
W załączeniu przesyłam porządek obrad III sesji Rady Miejskiej
w Łabiszynie.

Z poważaniem

l

EG.

Porządek obrad
III sesji Rady Miejskiej wŁabiszynie
W dniu 29 grudnia 2010 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Stwierdzenie ąuorum i wybór sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad I i II sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmiany uchwały nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia
30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na
2010 rok,
b. uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok,
c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata
2011-2016,
d. utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowej jednostce
budżetowej,
e. określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
f. uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Łabiszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego,
g. trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad
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OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŁABISZYNIE
informuje,
że w dniu 29 grudnia 2010 r. (środa), w sali narad
Urzędu Miejskiego w Łabiszynie odbędzie się

III SESJA
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

t

Początek sesji o godzinie 13,00
Głównym tematem sesji będzie:
-

uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok
zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz,

ABISZYNIE
wpfyneic

RIO-SO-3-4202-2/2010

Pan

2010 M/3 O

i podpi:

Jacek Idzi Kaczma k
Burmistrz
Miasta i Gminy Łabiszyn

W załączeniu przesyłam uchwałę 2/P/2010 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie
budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok.

Uchwala Nr 2/P/2010
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 26 listopada 2010 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok.
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 póz. 577, Nr 154 póz.
1800; z 2002 r. Nr 113 póz. 984; z 2003 r. Nr 149 póz. 1454; z 2004 r. Nr 273 póz. 2703 oraz z 2005
r. Nr 14 póz. 114, Nr 64 póz. 565, Nr 249 póz. 2104) oraz art. 238 ust. l pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240, z 2010 r. Nr 28 póz. 146,
Nr 123 póz. 835) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu
ich działania,
Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Andrzej Tatkowski
Lidia Dudek
Włodzimierz Górzyński

uchwalił, co następuje:
zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok.
Uzasadnienie
Burmistrz Łabiszyna spełniając wymogi określone art. 238 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240 z późn. zm. - dalej ustawa)
przekazał w dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt
uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2011.
Projekt uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok zawiera obligatoryjne elementy
określone w art. 212 ust. l ustawy, tj. m. in.:
- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości

- 26.601.933,00 zł

z wyodrębnieniem
- dochodów bieżących w wysokości
- dochodów majątkowych w wysokości
— łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości

- 22.636.000,00 zł,
- 3.965.933,00 zł,
- 27.619.933,00 zł

z wyodrębnieniem:
- wydatków bieżących w wysokości
- 21.758.000,00 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości
- 5.861.933,00 zł,
- wynik finansowy ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu,
- łączną kwotę planowanych: przychodów i rozchodów budżetu,
— limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Gmina zaplanowała dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w
kwocie 3.099.933,00 zł. Środków tych nie wyodrębniono w części normatywnej projektu uchwały
budżetowej. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem powyższych środków
wykazano w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
Burmistrz zaproponował przyjęcie budżetu z deficytem w kwocie 1.018.000,00 zł, który
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
Wielkości rozchodów zaplanowano w kwocie 1.018.000,00 zł. Wskazane w projekcie przychody
z tytułu kredytów w wysokości ogółem 2.500.000,00 zł zapewniają sfinansowanie planowanego
deficytu i planowanych rozchodów. Przedłożony projekt budżetu na 2011 rok spełnia wymóg
wynikający z art. 242 ust. l ustawy, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych
wydatków. Rezerwę celową przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł, które w całości przeznacza, się na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na sfinansowanie zadań
Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co zaprezentowano w załączniku nr 2
do projektu uchwały.
W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla Burmistrza Gminy Łabiszyn
wynikające z art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ustawy o finansach publicznych. W projekcie,
zgodnie z art. 258 ustawy zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Projekt uchwały nie zawiera upoważnień wynikających z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.).
Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej, o ile zostanie ona podjęta do końca roku 2010, jest
zgodny z obowiązującymi przepisami.
Podczas badania projektu uchwały budżetowej stwierdzono, że:
Ustalona w projekcie obligatoryjna kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w
wysokości 10.000,00 zł nie spełnia wymogów art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o
zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, póz. 590 z późn. zm.), który stanowi o tym, że w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu,
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na
obsługę długu.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy sporządzono niezgodnie
z wymogami art. 215 ustawy.

W załącznikach do uchwały budżetowej planowane kwoty dotacji przedmiotowych,
podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych.
W § 5 projektu uchwały budżetowej na 2011 rok ustalono wydatki związane z realizacją
inwestycji na kwotę 5.861.933,00 zł, jednakże nie załączono do projektu załącznika wydatków
inwestycyjnych na 2011 rok.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.018.000,00 zł zaplanowano pokryć w całości
zaciągniętymi kredytami, lecz w § 3 projektu wskazano kwotę kredytów w wysokości 2.500.000,00
zł, zamiast 1.018.000,00 zł.
W § 13 projektu uchwały budżetowej na 2011 rok określono plan dochodów własnych jednostek
budżetowych w wysokości 50.000,00 zł, nie dołączając do projektu załącznika tych dochodów.
Nie wskazano w § 15 projektu uchwały budżetowej limitów zobowiązań zaciąganych na
finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które
winny wynosić odpowiednio: 1.482.000,00 zł i 1.018.000,00 zł.
Nieprawidłowa jest również kwota upoważnienia zamieszczona w § 16 pkt l projektu uchwały
budżetowej na 2011 rok, gdyż jak wynika z zapisu § 15 limit zobowiązań na sfinansowanie
przejściowego deficytu wynosi 500.000,00 zł, natomiast upoważnienie do jego zaciągania wynosi
2.500.000,00 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn, po uwzględnieniu
omówionych uwag, spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt uchwały budżetowej zawiera
obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych.
Zdaniem Składu Orzekającego podejmując uchwałę budżetową Gmina Łabiszyn powinna
uwzględnić uwagi zawarte w opinii o projekcie budżetu na 2011 rok. Projekt uchwały nie zawiera
bowiem niezbędnych elementów określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto
projekt zawiera nieprawidłowości omówione w niniejszej opinii, które powielone w uchwale
budżetowej mogą wpłynąć na uznanie jej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy za podjętą z naruszeniem prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.
Przewodniczący Składu Orzekającego

Pouczenie:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 póz. 577 z późn. zm) od niniejszej uchwały
służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii.
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Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

RIO-SO-3-4211-2/2010

Bydfc

Pan
Jacek Idzi Kaczmarek
Burmistrz
Miasta i Gminy Łabiszyn

W odpowiedzi na Pana pismo, w załączeniu przesyłam uchwałę Nr 2/WPF/2010 Składu
Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łabiszyn na
2011 r.

ZASTĘPCA,.-PREZESA

viak
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Uchwala Nr 2/WPF/2010
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 26 listopada 2010 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łabiszyn na 2011 rok.

_
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Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z. dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55
póz. 577, Nr 154 póz. 180; z 2002 r. Nr 113 póz. 984; z 2003 r. Nr 149 póz. 1454; z 2004 r.
Nr 273 póz. 2703; z 2005 r. Nr 14 póz. 114, Nr 64 póz. 565, Nr 249 póz. 2104; z 2009 r. Nr
157 póz. 1241), ,art. 230 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240, z 2010 r. Nr 28 póz. 146, Nr 123 póz. 835) oraz
Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14
. stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący:
•
Andrzej Tatkowski
Członkowie:
Lidia Dudek
Włodzimierz Górzyński
uchwalił, co następuje:
zaopiniować pozytywnie z uwagą projekt uchwały w sprawie. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok.
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UZASADNIENIE
Burmistrz Łabiszyna spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt l ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240 z późn. zm. - dalej
ustawa) przekazał w dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na 2011 rok (dalej WPF).
Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne
wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych. Burmistrz zaproponował
sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016. W projekcie uchwały
zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy, za wyjątkiem objaśnień przyjętych
wartości, o których stanowi art. 226 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Objaśnienia przyjętych wartości winny wskazywać metodologię opracowania
danych do prognozowanej sytuacji finansowej Gminy.

Zdaniem Składu Orzekającego objaśnienia przyjętych wartości są bardzo ważnym
elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż informują m.in, o wysokości
zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2011-2016, które są jednym z
elementów składowych do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
.
W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn zamieszczono
fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją określonych w uchwale przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczaj ą poza rok budżetowy.
Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały danych Skład Orzekający
stwierdził, co następuje.
Wykazane w projekcie w poszczególnych latach planowane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy, są wyższe od planowanych w tych latach wydatków bieżących.
Podczas analizy WPF Skład Orzekający zwrócił szczególną uwagę, na prognozowane
dochody z budżetu Unii Europejskiej, które zaplanowano do roku 2012.
Zgodnie z przepisem art. 226 ust. l pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwotę długu
oraz relację, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy. W latach 2011-2013 omawiana relacja
zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240) jest prezentowana informacyjnie i została
zachowana. W latach 2011-2013 na mocy art. 85 ust. 3 oraz art. 121 ust. 8 cytowanej ustawy
wprowadzającej ustawę o finansach publicznych mają zastosowanie zasady określone w art.
169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 póz.
2104 z późn. zm.). Skład Orzekający stwierdził, że z przedstawionych w WPF danych
wynika, iż prognozowane zadłużenie wyniesie: w 2011 roku - 17,9 % planowanych na ten
rok dochodów, w 2012 roku - 18,7% planowanych na ten rok dochodów, a w 2013 roku 18,3% planowanych na ten rok dochodów. Natomiast spłaty zobowiązań w relacji do
planowanych dochodów wyniosą w kolejnych latach: 4,4%, 6,4% i 5,3%. Art. 243 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014. Omawiana relacja w całym
okresie objętym prognozą spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy.
Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć,
która Gmina zamierza realizować w okresie 2011 - 2016. Skład Orzekający stwierdził, że
wykaz ten spełnia wymogi formalne określone w art. 226 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF wartości w zakresie wyniku
budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu
terytorialnego w roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok,
przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 23 8 ust. l pkt 2 ustawy.

Sposób wejścia w życie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny
z obowiązującymi przepisami, o ile zostanie ona podjęta po l stycznia 2011 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia orzeczono jak w sentencji.
•

Przewodniczący Składu Orzekającego
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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 2/Dpr/2010 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok.

/^

Uchwala Nr 2/Dpr/2010
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok.
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 póz. 577, Nr 154 póz. 180;
z 2002 r. Nr 113 póz. 984; z 2003 r. Nr 149 póz. 1454; z 2004 r. Nr 273 póz. 2703; z 2005 r.
Nr 14 póz. 114, Nr 64 póz. 565, Nr 249 póz. 2104; z 2009 r. Nr 157 póz. 1241) w związku
z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
póz. 1240; z 2010 r. Nr 28 póz. 146, Nr 123 póz. 835) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący:
Andrzej Tatkowski
Członkowie:

Lidia Dudek
Włodzimierz Górzyński
uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
przez Gminę Łabiszyn w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.
UZASADNIENIE
Burmistrz Łabiszyna spełniając wymogi określone art. 238 ust. l pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240 z późn. zm. - dalej
ustawa) przekazał w dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok.
Z projektu budżetu na 2011 rok wynika, że prognozowane dochody wynoszą
26.601.933,00 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 27.619.933,00 zł. Planowany
wynik finansowy - deficyt wynosi 1.018.000,00 zł. Według proponowanych zapisów uchwały
sfinansowany on zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
Ponadto, z projektu budżetu wynika, że w 2011 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt
w wysokości 1.482.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań długoterminowych.

Na mocy art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240) w 2011 roku obowiązują zasady
wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 póz. 2104 zpóźn. zm.), zgodnie z którymi łączna kwota przypadających
w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów
wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15 % planowanych na
ten rok dochodów, a łączna kwota długu tej jednostki nie może przekroczyć 60 %
planowanych na ten rok dochodów ogółem. W związku z powyższym, badając możliwość
sfinansowania planowanego na 2011 rok deficytu Gminy Łabiszyn, Skład Orzekający
przeanalizował planowane w projekcie uchwały budżetowej dane pod kątem ich zgodności z
wymogami ustawy o finansach publicznych z 2005 roku i nie stwierdził naruszenia
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2011 rok wskazuje, że
Gmina ma możliwość sfinansowania planowanego na 2011 rok deficytu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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