
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UcHWAŁA Nr l/ ?5' /2011

z dnia 21 grudnia 2011 roku

składu orzekającego
Regionalnei lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie

W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowei Gminy czarna na 2012 lok.

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie W osobach:
1' Alicja Nowosławska-cwynar
2. Janusz lvlularz
3 Waldemar Witalec

przewodnicząca
członek

członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok _ działiąc
na podstawie ań' 13 pkt' 3, ań' 19 ust. 2 i art' 20 ust' 1 ustawy z dnia 7 pażdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze
ZM,\

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłoŹony projekt uchwały budżetowej Gminy czarna na
2012 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. Wójt Gminy Czarna, zarządzeniem Nr LXV/2011
z dnia 14 listopada 201 ] r. W splawie przedłożenia projektu uchwały budzetowej Gmi-
ny czana na 2012 rok oraz projektu uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czarna Radzie Gminy oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej,
przedlożyl Regionalnej lzbie obrachunkowej W Rzeszowie projekt uchwały budżetowej
Gminy czarna na 2D12 r. wlaz z Uzasadnieniem imateriałami informacyjnymi'

szczegółowość projektu przedłożonego przez Wójta Gminy czarna' uzasadnie-
nie do projektu uchwaly budżetowej oraz maIeriały informacyjne określono W uchwa|e
Nr Lnv570/2010 Rady Gminy czarna zdnia27 września 2010 r' W sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy czarna, podjętej na podstawie art' 234
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm')' Przesłany do Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie projekt uchwały
budżetowej Gminy czarna na 2012 r. Wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyj-
nymi odpowiada powyższym Wymogom'

Przedłożony projekt moŻe stanowió podstawę do uchwaIenia przez Radę Gminy
czarna uchwały budżetowej na 2012 l. po uprzednim Wprowadzeniu następu.ią-
cych zmian:
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6.

W s 6 projektu uchwały budżetowej na 2012 lok oraz w dziale 758 fozdzia|e 75818
zaplanowano rezerwę celową na rcalizaąę zadań Własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego W Wysokości 61' 152,00 zł'
Zgodnie natomiast z prŻepisem ań. 26 ust'4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

o zaŻądzaniu kryzysowym (DZ' U' Nr 89' poz' 590) W budzecie jednostki samo-
rządu terytorialnego hvorzy się rezelwę celową na rca|izaąę zadań Własnych Z za_
kresu zarządzania kryzysowego W Wysokości nie mniejszej niż 0'5% WydatkóW
budżetu jednostki samorządu teMorialnego, pomniejszonych o Wydatki inwesty-
cyjne, Wydatki na Wynagrodzenia i pochodne oraz Wydatki na obsługę długu. l\i|ając
na Względzie powołany zapis ustawy, Wysokość rezerwy celowej na zaŻądzanie
kryZysowe Winna Wynosić nie mniej niŻ64'511,70 Ż'
Rozważyć należy zasadność zaplanowania WydatkóW na placóWki Wsparcia dzien-
nego (rozdział 85203)'
Zgodnie zaft.18 ust.2 ustawy z dnia I czeMca 201 1 r. o wspieraniu rodziny isys-
temie pieczy zastępczej (Dz' U. Nr 149, poz' 887) placóWkę Wsparcia dziennego
prowadzi gmina, podmiot' któremu gmina zleciła realizację tego zadania na pod-
stawie ań. 190 ustawy, lub podmiot' kIóry uzyskał zezwolenie Wójta'

RozwaŻyć nalezy zasadnośc Żaplanowania WydatkóW na rodziny zastępcze (roz-
dział 85204)'
zgodnie z ad.' 176 pkt. 5 ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
do zadań Własnych gminy naleŻy Współfinansowanie pobytu dziecka W rodzinie za-
stępczej' rodzinnym domu dziecka, placóWce opiekuńczo-Wychowawczej' regio-
nalnej placóWce opiekuńczo-terapeUtycznej lub interwencyjnym ośrodku preadop-
cyjnym.

Rozważyć nalezy zasadność zaplanowania WydatkóW na zadania W zakresie
przeciwdZiałania przemocy W rodzinie (rozdział 85205)'
Zgodnie z ań' 6 ust' 2 ustawy z dnia 29 l'pca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
W rodzinie (Dz' U' Nr 18o, poz' '1493 ze zm.) do zadań Własnych gminy należy
W szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy W rodzi-
nie

Z s 11 dotyczącego ustalenia planu przychodóW i kosźóW Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej W czarnej Wyeliminować należy zapisy par' 2 dotyczące
ustalenia zakresu dotacji przedmiotowej (kalkulację), jako Wykraczające poza usta-
lenie pIanu przychodóW ikosztóW samorządowego zakładu budŻetowego'
Zakres dotacji przedmiotowej na dopłatę do ceny ściekóW W łącznej kwocie
60'106'00 zł na okres od 1 stycznia 2012 r' do 30 kwietnia 2012 r., Według stawki
0 '92 zł do 1 m' ściekóW należy zamieścić w załączniku Nr ] ',Zestawienie 

plano-
Wanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy czarna W 2012 roku" ' stosownie
do ań'' 219 ust' ]-3 ustawy o finansach publicznych' zgodnie z którym uchwała
budżetowa określa kwotę izakres dotacji przedmiotowej kalkulowanej Według sta-
wek jednostkowych.
Ustalenie dotacji przedmiotowej za okles pozostałych ośmiU miesięcy roku 2012
możllwe będzie dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy'

Wtabeli Nr 2'Planowane Wydatki budżetu Gminy czarna na rok 20'12'' Wprowadzić
należy następujące Zmiany:
. Wydatki ujęte W dziale 01o lozdzlale 01030 W kwocie 10'000'00 zł oraz dzia|e

754 rozdzia|e 75403 W kwocie 5'000,00 zł' okreśIić należy jako 
'Wpłata''' sto-

sownie do nazw paragrafów: 285 ,,Wpłaty gmin na lzecz izb rolniczych w Wyso-
kości 2 % uzyskanych WpłyWóW z podatku rolnego'' oraz 300 ,,Wpłaty jednostek
na państwowy fundusz celowy''.
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. Wydatek w dziale 75B rozdzia|e 75818 W łącznej kwocie 395'425,00 zł opisaÓ
nalezy jako rezerwę ogólną W kwocie 334.273'00 zł olaz rezerwę celową na re-
a|izaąę zadań Własnych Z zakresu zarządzania kryzysowego Ze Wskazaniem
prawidłowej kwoty' nie mniejszej niŻ 64 '511 ,7o zl.

7' Zestawienie dotacji' W myśl ań- 215 ustawy o finansach publicznych, sporządza się
W podziale na dotacje dla jednostek sektora finansóW publicznych i dotacje dla jed-
nostek spoza sektora finansóW publicznych, W którym Wyodrębnia się dotacje
przedmiotowe' podmiotowe j ce|owe związane z rca|izaąą zadań jednostki samo-
rządu teMorialnego. W związku z lym w załączniku Nr ] ',Zestawlenie planowa-
nych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy czarna W 2012 roku" Wprowadzic
naleŻy następUjące zmiany:
1) zapis dotyczący przekazania dotacji Zaplanowanej W dziale 851 lozdzia|e

85158 W kwocie 3.000'00 zł dla Gminy Miasta RzeszóW celem pokrycia części
kosztóW związanych z dowiezieniem osób nietrzeŹWych do lzby Wytrzezwień
W Rzeszowie uzupełnić należy o rodzaj dotacji (celowa).

2) zapis dotyczący dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań Zleconych
do realizacji stowarzyszeniom - pomoc osobom bezdomnym zaplanowanej
w dziale 852 rozdzia|e 85214 w kwocie 5'000'00 zł uzupełnić naleŻy o rodzą
dotacji (celowa) oraz Wskazanie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o Wolontariacie (Dz' U' z2010 r'' Nr 234, poz' 1536
Że Zm'), W trybie której dotacje powyższe będą udzielane'

3) Zapis dotyczący dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej W czarnej, Zaplanowanej W kwocie 60'106,00 złW dziale 900 rozdzia'
le 90001 uzupetnić należy o Zakres dotacji kalkulowanej WedłUg stawek jed-
nostkowych.

4) zapis dotyczący zaplanowanych W dziale 926 rozdzia|e 92605 dotacji celowych
W kwocie 180.000 zł dla klubóW spońowych uzupełnić należy o Wskazanie
ustawy z dnia 25 czetwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 , poz. 857), w Irybie
której dotacje powyższe będą udzielane'

8' W załączniku Nr 2 'Plan przychodóW i kosztóW ZakładóW budżetowych'' należy na-
daó prawidłowe brzmienie instytucji' której dotyczą postanowienia załącznika, tak
by były zgodne z ań. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych
(Samorzadowv zakład budżetowy).
skorygować naleŻy zapis dotyczący Wysokości dotacji przedmiotowej z budżetu;
w załączniku ujęto kwotę 55.655 zł' z załącznika Nr 1 Wynika natomiast kwota
60'106'00 zł' Ponadto kwotę dotacji przenieśc naleŻy Z kolumny 6 do 7.

skład orzekający zauważa ponownie' jak W opinii dotyczące.j roku budżetowego
2011, Że z uzasadnienia do projektu WydatkóW budżetu Gminy czana na 2012 rok,
dotyczącego WydatkóW na kwotę 3.000'00 zł w dzia|e 750 Administracja publiczna
rozdzia|e 75075 Promocja jednostek samorządu teMorialnego nie Wynika' jakiego
rodzaju Wydatki zaplanowano' co uniemożliwia ocenę prawidłowości ich planowania'

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz całokształ materiałóW przedłoŻonych
przez wójIa Gminy czarna, skład orzekający postanowił Wydać opinię jak W senten-
cji.

od uchwały Składu orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Re-
gionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie W terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchWały'

Otrzvmuia:
1' Wójt Gminy czarna
2Aa
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