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UCHWAtr-,A Nr XM 'i'i; ' nAlS

Skladu Orzekajrlcego
Rei4ionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie: Opinii ,o przedtoionyrn prcjekcie uchwaly budietowej Miasta Kolbuszowa
20 I 9, wraz azus adnienieftL

Dzialaj4c na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 uLst. 2 ustawy z <lnia 7 paLdziertika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j"t,: Dz.U.2,201(i r" poz.561) Sklad Orzekai4-
cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

I

na ralt

L StanislawBiesiadecki

2. Maria Czarnik - Golesz

3. Miroslaw Paczocha

po tozpatrzeniu projektu uchwaly budzetowej
sadnieniem i materialami inforrnacyjnynri.

- prze.wodniczqc"y

- czlonek

- czlorrek

Miasta Kolbuszowa na 2019 rok wraz, z rriLa-

poslanawia:

przedloiony projekt zaopiniowai pozytywnie z uwagami.

lJzq.;qdniertie;:.

Burmistrz,Miasta KolbuszowaZaru4dzeniem Nr 535/18, z dnia 14 listopada 2018 r:o-

ku, w sprawie pf2edloienia projektu uchwaly w sprauie uchwalenia budietu Miasta i Gmt'ny
Kolbuszowalna 2019 rok wraz z projelctem uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finans.o-
wej", przedioZyl projekt uchwaly budzetowej na20I9t rok, Radz:ie Miejskiej oraz Regionalnej
Izbie Obraehunkowej w Rzeszom'e. Materialy powyzrsze wptyngly do Regionalnej izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w dniu 15 listopada 2018 r,



Przedlozony projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem zasadniczo spelnia wymogiformalfle okre$lone w.uchwale Ra$v vriejskigj w Kolbuszowej Nr LVIIV626lr0, z dnia 24wrze$nia 2010 roku ,,w spr'avrie tybu prati nad-projebtem u;ihwaly budietowej,,.
Prognozg dochod6w opracowano przy uwzglgdnieniu 2r6del dochod6w gminy okre$lonych wprzepisach ptawa, wielko$ci dochod6w z{yvtu dotacji celowych rrur"-aiuulig zadart zleco-i4r*lr rbakrcsu *,:*tf"t:]Ji:-_t1,l_:*$ orar -sadart,biezacyg\' *lryy.rr,'*ri'rl",r":i og6tnej
*::rr-r, aa{of',efi t'ws\1i*j1* 

,q.iv{p*yt1,qu,grra*oygnia prl,:rr,*n u;i.** ;;;". wydatki
fur{zetu ustFtrnritrry,qno na renlizacjq aaslaf ,w*$n}f i zaiart' zlecnyiti , ;;;;l*drieniem za-krery.'i;octzaju r.it yi"sl]*i*y i minsta u*o p*o*uth powiatu wynikaj4cych z obowi qzuj4cych
;xzepj*eil,v'oruxz*ip}:er,ilN:xy,i:,$,tyelrptz#:sBmouwywaniubudzetupansiwa.

Planowane dochody budzetu ustalono we dlug 2r,6d,et i dziat6w klasyfikacji,budzetowej z dal-szympodziatem natiet'qce iqajalko''n'e, 
-1,wvdat]<i 

wpodziale 
"'ariii iririi^lvklasyfi-

kacji budzetowej z dalsrym podzialemna biei4ce,i rnaj4tkowe, tj. zgodnie z wymogam i prze-pisu art. 236 ustawy o finansach publioznych,'w szczZgliowoSci do paragraf,6w klasyfikacji
budzetowei.

D::!{y^buoeem rn'lr xaplitnowano na kwotg 106,960;160-zl.,.natomiast wydatki na kwotg
117.292.8L3-HI,, {l,.2 cleficy*enr na kwotg r0.332.6s3 zl., dlakt6iego *"kuru* ir6dlo pokry_
cia w postacilme*,$!ry j pozyezek. W ;projekcie uchwaly bud2etowej zaplanowano przychody
w wysoko$ci t'4'837.564 zN, oraz roz:,chody w kwocie 4.504,911 zl,,'z przeznaczeniem na
splatg wczesniej zaci4gniqtego zadluilenia,

W $ 4 poprawnie okre$lono rezerwy:lrudZetu og6ln4 i eelow4 na zadania wlasne z zal<resu
zan4dzania kryzys o we g o.

y $ I okredlono szczeg6lne zasady wykonywania budzetu wynikaj4ce z odrgbnych ustaw.
Wyodrgbniono dochody z tfiitLu oplat ir.a zezwolenia na sprzedahoupolo* alkoholowych oraz
vrydatki natealizaclg Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zy*uniu problem6w Alkoho-
lowych oruz Przeciwdzialania Narkornanii, dochody zwiqzane z gromadzeniem 6rodk6wzaplatikar za korzystanie ze Srodowiska oraz wydatki zwi4zane.z gromadzeniem Srodk6w
z opNat ikar za korzystanie ze $rodowiska,oraz dochody i wydatki , irply*J* i-optat za go-
spodarowanie odpadami.

W tyrn zakresie nalehy dokonad korektS, zapis6w dotycz4cych wydatk6w g 5 ust, 2.1 d,otyezq_
cych,,wydatk6w zwiqzanych z gromadzeniem irodkdw i optat i kar za korzyrtiin ze Srodo-
wiska", wyrlatki te powinny poprawnie dotyczy(, - zadan zwiqzanych, o"ioon4$rodowiska,
a nie gromadzenia 6rodk6w nate zadania. W tym zakresie naleiy dokonad korekty uchwaly.
Nale2y lrv'mie| zaplanowad dochody i wydatki zwiqzane z gospodarowaniem odpadami ko-munalnymi w ten spos_6! aby system gospodarowania odpad*ami i pobofu 

"piuit-t"go 
tytulu

siE bilansowal, tj. zgodnie z'nt. 6r ust, 2 ustawy z dnia li r,vrzesnia 1996 roku o utrzymaniu
czystodci i porz4dku w gminach (tj.: Dz.U, z2Alg r. poz. I4S4). Z powTriszego przepisu wy-
1ttka, 

2e dochody z tyfiilu oplat winny byi skalkulowane w takiej *y.otos.i iuli* p.lni pn-
krywaiy,koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadarni lomunaJnymi.
Dol4czonE do uchwaly tabelg zawieraj4cqwydatki na przedsiEwzigcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiefuo wyrnienion4 w tr$sci ughw{y jzrko.zal4cznik Nr 2 do uchwaly, nale1y
przenie$i do $ 5 uchwaly do tzw. ,,szczeg6lnych'zasad wylonywania budzetu',. Brak jest
podStaw prawnych do u-rnie szczanajei'w zalqczniku do uchwaly; W iyrn:zakresi. nJJv ,1#
rygowa6 treS6 uchwaly budzetowej,
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W:$ 6 ryyodrgbniono dochody i wydatki zwiqzane z realizacja zadal z zal<resu administracji
rz4dowej i innyoh zadafi, zleconych ustawami omz zatlan realizowanyoh na podstawie porcl-
zumief, w ukladzie tabelarycznym wg klasyfikacji budzetowej.

W $ 7 projektu uohwaly poprawnie okeslono limity zaciqganych zobowi4zan z tfiialukredl,-
t6w i poZyczekna sfinansowanie przej$ciowego deficytu budtetu oraz spNat1 wczedniej zaei4-
gniEtych zobowi4zan oraz okre$lono tyczn4 kwotg porgczefl i gwarancji udzielanyclt ptzez
gming.

W $ 8 uohwaly poprawnie zaplanowano upowaznienia dla burmistrza do dokonywan iazmian
polegaj4cych na przesunigciach migdzy rozdziaNami planu wydatk6w bie,zqcych w zakresie
$rodk6w na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pr:acy, wydatk6w maj4tkowych w zakrep
sie wydatk6w na inwdstycje i zakapy inwestycy.jne, do zaoi4gania kredyt6w i pozyczek na
pokrycie wystgpuj4cego w ci4gu roku przejSciowego rleficytu budzetu do okre$lonej kwoty,,
do lokowania wolnych 6rodk6w na rachunkaoh w innyrn banku niz prowadz4cy obsiugq bu:-
dZetu, oraz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnyeh grniny uprawnief do do-
konyr,vania przeniesierl planowanych wydatk6w zvtyNqtzeqiem przeniesief migdzy dztahalrrii,

W $ 9 ustalono plan dotacj i na zadania rcalizowane pi:zezpodmioty zaliczane i niezaliczanc
do sektora finans6w publicznych zgodnie z zalqcznikiem rr I do projektu uchwaiy, W po-
wyLszymzal1cznikv nie ujgto planowanej w dziale 070,rozdz.01030 $ 2850 wplat gmin dla
Izb Rolniczych zaliezanych do grupy dotacji. W tym zakresie naleby dokonad zmiany zal4ez-
nika.

Opiniuj4c powyhsze materialy Sklad Orzekaj4cy stwierdza, Le dane wykazane w przedlo1o-
nych materialach w zalqesie okredlonym w art. 229 us;tavry o finansach publicznych zgodn,e
s4,r6wnie2 z przed\olonym projektem uchwaly w sprawie Wieloletniej prognozy'finansowej
na lata 2019 - 2029,

Spelniony zostaje r6wniez warunek wynikaj4cy z art.242 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych, zgodnie z kt6ryrn planowane dochody bie?Eca sqv,ryhsze niz planowane wydatkibiea4-
ce budzetu.

Do projektu uchwaly budZetowej zostalo dolqczone uzasadnicnie.

Oceniajac caloSi material6w przedlokonychprzezBurmistrza w wykonaniu obowi4zku wyni-
\1jec9eo z przepisu art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansaoh publicznych
Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, iz po usunigciu
stwierdzonych uchybieri mog? one stanowid material do dalszych prac nad uchwaleniem bu-
dZetu na 2019 rok.

Pouczenie:
od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie
l4 dni od dniajej dorgczenia.

Otrzymujq:
1) Burmistrz
2,) ala




