UCHWAŁA NR CCVIII.431.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2022 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Dawid Czesyk
– Przewodniczący
2. Marek Fras
– Członek
3. Anna Suprynowicz
– Członek
pozytywnie
opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2022 rok.
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej Gminy Biały Bór na 2022 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami uzupełniającymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
celem zaopiniowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą
Nr XLVIII/382/2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór. Zakres
projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a w szczególności z art. 212-215 tej ustawy.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że na mocy § 16 pkt 2 projektu uchwały budżetowej
ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, podczas gdy w załączniku nr 3 uchwały stanowiącego plan przychodów budżetu, nie przewidziano przychodów z tytułu zaciąganych kredytów. Ponadto z konstrukcji budżetu wynika, że spłata zaciągniętych kredytów nastąpi z posiadanych przez gminę
wolnych środków.
Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem
art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października
2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być
wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody wymienione we wskazanych przepisach.
Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej
i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy
o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane na ogół zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
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Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

