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Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie z dnia 17 grudnia 2009 r. 

dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Nowy Targ 
 na 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno 
zm.loraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 z późno zm.l w związku z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. 
Nr 157, poz. 1241/ - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie w osobach: 

Przewodniczący: 
Członkowie: 

- Bożena Jakubowska 
- Teresa Kulka 
- Marek Łopata 

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Targ na 
2010 rok oraz dołączonymi objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego  

p o s t a n o w i ł: 

l) pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Targ 
 na 2010 rok oraz 

2) pozytywnie zaopiniować informację o stanie mienia komunalnego. 

UZASADNIENIE 

W dniu 18 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął opracowany przez Burmistrza Miasta 
Nowy Targ projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o 
stanie mienia komunalnego. 

Projekt budżetu na 2010 rok. 
Przeprowadzona analiza przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

dokumentów skłania do wniosku, że projekt uchwały budżetowej opracowany został 
zasadniczo w sposób zgodny z wymaganiami prawa obowiązującego w tej materii na 



 

2010 rok. Projekt uchwały budżetowej, obejmującej budżet oraz załączniki, został 
skonstruowany z uwzg1ędnieniem obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz postanowień art. 
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/. 

1. Projektowany budżet przewiduje wydatki na wyższym poziomie niż prognozowane 
dochody. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu, dla którego wskazano źródła finansowania, znajdujące umocowanie w 
przepisach art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

2. Projekt uchwały budżetowej, stosownie do przepisu art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy 
o finansach publicznych, obejmuje także przychody i rozchody budżetu. W 
związku z kredytami i pożyczkami planowanymi w przychodach budżetu, projekt 
uchwały budżetowej zawiera w swej treści ustalenia wynikające z art. 212 ust. 1 
pkt 6 powyższej ustawy w zakresie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek zaciąganych na cele określone art. 89 ust. 1 i art. 90 tej ustawy. Jednak 
ustalony w § 3 ust. 3 projektu uchwały limit zobowiązań z tytułu kredytów 
planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku, winien zostać uzupełniony o ustalenie 
limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 
wysokości 4.700.000 zł. 

3. W planie dochodów budżetu gminy wyszczególniono, w układzie działów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów 
majątkowych według ich źródeł, stosownie do unormowania art. 235 ustawy o 
finansach publicznych. W przedstawionym projekcie zaplanowano również dotacje 
i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powyższej ustawy tj. środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi 
środków ze źródeł zagranicznych, które zgodnie z art. 235 ustawy o finansach 
publicznych podlegają wyodrębnieniu. 

4. W planie wydatków budżetu gminy wyszczególniono prawidłowo, w układzie 
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków 
bieżących i majątkowych. Stosownie do przepisów art. 236 ustawy o finansach 
publicznych dokonano też dalszego podziału wydatków bieżących i majątkowych, 
według ich rodzajów. Utworzono również rezerwę ogólną i rezerwy celowe w 
wysokościach określonych art. 222 ustawy o finansach publicznych, a suma rezerw 
celowych nie przekracza granicy określonej prawem. W § 4 ust. 2 projektu 
uchwały nieprawidłowo ustalono jednak sumę rezerw celowych w kwocie 
1.145.000 zł, podczas gdy z ich podsumowania wynika 1.115.000 zł /w 
załącznikach sumę rezerw wykazano prawidłowo. 

5. Plan dochodów i wydatków budżetu spełnia wymogi art. 237 ustawy 
 o finansach publicznych dotyczące wyodrębnienia dochodów i wydatków 



 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 

6. Projekt uchwały budżetowej zawiera, wymagany art. 214 pkt l ustawy o finansach 
publicznych, załącznik obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji z 
budżetu miasta. Został on sporządzony z uwzględnieniem unormowania art. 215 tej 
ustawy, a więc dotacje zostały wykazane w podziale na dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i 
celowych związanych z realizacją zadań gminy. W załączniku tym bez potrzeby 
wykazano wydatki, które nie są udzielanymi z budżetu miasta dotacjami, w 
rozumieniu art. 126-131 ustawy tj. wydatki w dziale 010, rozdział 01030. 

7. Stosownie do art. 121 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych, w projekcie uchwały budżetowej ujęto, wyrażone w załączniku do 
uchwały, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Załącznik ten 
spełnia wymagania z art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 247, poz. 2104 z późno zm./. 

8. Zgodnie z brzmieniem art. 121 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej obejmuje plany przychodów i 
wydatków funkcjonujących w Mieście zakładów budżetowych oraz Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W kwestii wymienionego Funduszu należy mieć jednak na względzie będącą 
aktualnie przedmiotem procesu legislacyjnego nowelizację ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późno zm./. 

9. Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia dla Burmistrza 
Miasta związane z wykonywaniem budżetu znajdują umocowanie w przepisach 
obowiązującej od l stycznia 20 10 roku ustawy o finansach publicznych oraz 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późno zm./. 

Skład Orzekający w toku analizy projektu uchwały budżetowej, zwrócił uwagę na 
zaplanowanie w załączniku Nr 4 wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 901.000 zł, podczas gdy wydatki w 
tym samym dziale i rozdziale w załączniku Nr 2 wykazano w kwocie 841.000 zł /na str. 
14 objaśnień do projektu również wykazano kwotę 841.000 zł/o Zwrócono ponadto 
uwagę na stosowanie w projekcie nazw niektórych podziałek klasyfikacji budżetowej w 
brzmieniu niezgodnym z aktualnie obowiązującą klasyfikacją/np. rozdział 85212 czy 
paragrafy 0750,0770,0570 czy 0560/. 



 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego. 
Burmistrz Miasta Nowy Targ dołączył do projektu budżetu na 2010 rok 
informację o stanie mienia komunalnego. Dołączona informacja o stanie mienia 
komunalnego dochowuje wymagania z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia   

2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak we wstępie. 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
od niniejszej opinii Składu Orzekającego, Burmistrzowi Miasta przysługuje możność 

wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

2. Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, niniejszą opinię, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed 
uchwaleniem budżetu. 

Przewodniczący 
Składu Orzekającego 


