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Sklacl u Orzekajqce go Reg ional n ej lzby Orbrach u n kowej

w Warszawie
z dniil 16 grudnia 2019 roku

w sprawie opinii o paedlozonym pvez E;urmistrza Kaluszyna projekcie uchwaly budzetowej na
2020 rok

Na podstawie ar1. 13 pkt 3 w' zwiqzku z art. 19 ust, 2 oraz arl.2Cl ustawy z dniaT pa2dziernika 1992

roku o regionalnych izbaclr obrachunkowych (D2.U.22019r.,prt2.2137 l.).) iart.238i i246 ust. 1

i2ustawyzdnia2Tsierpnia2009rokuc,finansachpublicznych(Dz.U. z2019r.,poz.869zpozn,
zm) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w,Warszawie:

Przewodniczqcy: . Konrad lrachocki
CzNonkowie: - Karolina,\szkielowicz

- Agnieszka Szewc

uchwala, co nastqpuje:

$1

1. Wydaje siq pozytyumq opiniq:z uwagami zawartymil w uzasadnieniu o paedbzonym
pzez Burmistrza Kaluszyna projekcie uchwaly budzetowej Gminy Kaluszyn na 2020 rok.

2. Uzasadnienie stanovri integralnqczgsc uchwaly.

$2

Opiniq, o ktorej mowa w S 1 niniejszej uchwaly stosownie do ar1. 238 ust, 3 ustalvy o finansach
publicznych, organ wykonrawczy jednoslki samorzqdu terytorialnego jest obowiqzany przedstawic,
pzed uchwaleniem budzetu organowi s1:anowiqcemu,

$3

Od niniejszej uchwaly slui:y odwolanie d,r Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowejw Warszawie
w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia,

Uzasadnienie

Projekt uchwaly budzetowej Gminy Kaluszyn na 2020 rok z uzasadnieniern przerJlozony

zostal Regionalnej lzbie Obrachunkowejw Warszawie w dniu 1ti listopada 2019 roku



Sklad orzekajqcy Regionalnei lzby Obrachunkowej w warszawie dokonal analizy
ioceny ww' dokumentu pod kqtem jego kompletno6ci, a takie zgodnosci z obowiqzujqcymi
przepisami prawa.

W efekcie powyzszego ustalil on, co nastEpuje:

l' opracowany Wzez Burmistza Kaluszyna prolekt uchwahl budzetowej na 2020 rok spelnia
wymogi wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow, a takze jes,t kompletny i wzajemnie spojny.

W opiniowanym dokumencie planuje siq:

a) dochody ogolem w wysokoSci

- biezqce w kwocie

- majqtkowe w kwocie

b) wydatki og6lem w wysoko6ci

- biezqce w kwocie

- majqtkowe w kwocie

Z povty2szych ustalefr wynika, ze planowane wydatki bie2alce nie paekra czalqzaplanowanych
dochodow biezqcych, co oznacza spelnienie wymogu lvynikajqceg o z a,rt. 242 ustawy o
finansach publicznych [dalej: uofp];

c) rozchody budzetu w kwocie 1.550.0010,00 zl z tytulu splaty refi zaciqgniqtych kredytow
W Swietle paedlozonego projektu uchwa{y w sprawie \IVPF zadNuzenie Gminy Kaluszyn na

koniec 2020 roku wyniesie 11.090.836,3621, co stanowi i\1,03 o/o planowanych na ten rok
dochodow. Prognozowany wskaznik sptaty dlugu nie pzekroczy dopuszczalnego limitu, o ktorym
mowa w art' 243 ustawy o finansach publicznych. Tym samym analiza i ocena przedlozonych
materialow wykazala,2e speNnione zostiily wymogi dotyczqce obowiqzujqcych przepisow prawa.

Sklad ozekajEcy zauwa2a, ze $ 10 ust, 2 czqsci normertywnej prqektu uchwaly budzetowej
zawarto upowaznienie burmistrza do ,,Zaciqgania zobowiqzafi na finansowanie wydatk1w na
roczne zadania inwestycyine, do wysoktilci okreiltonejw tabel,i nr 4 i nr S do niniejszej uchwaly,, -
zauwa?yb nalehy, i2 tak sformulotuane upowaznienie nie znajduje poistawy prawnej
wobowiqzujqcych pzepisach, gdy2 stosownie do art.52 ust, 1 pkt 2 uofp - planowane wydatki
stanowiq nieprzekraczalny limit a zatem zobowiqzania na ich pokrycie mogq byo zaciqgniqte tylko

upowa2nienie nie ma zatem praktycznego wymiaru,
le. Przywolane

W wyniku analizy paedlozonego materialu Sklad Ozellajqcy ustalil, iz w projekcie budzetu
na2020 rok w ramach Funduszu Soleckiego w solectwie Falbogi zaplanowano zadanie pn, ,,Zakup

29.943.868,53 zl, z tego:

28.731.749,00 zt

1,212.119,53 zt

28.393.868,53 zl, z tego

26.412.156,29 zt

1.991,71"2,24 zl



sztandaru dla OSP w Falbcgach" (poz. 4). Sklad Orzekajqcy wskazuje, iz zgodnie z afi. 32 usl.2
ustawy z dnia 24 sierpnia 11991 r. o ochrcnie pzeciwpozarowel (Dz. U, 22019 r, poz, 1372) gnina
ponosi koszty wyposazenia, utrzymania wyszkolenia i zapewnienia gotowosci bojorrvej ochotniczej
strazy pozarnej. Zachodzi zatem wqtplirruoSc czy zakup sztanclaru dla OSP miesci siq w k:ategorii

kosztow wyposa2enia OSP. Majqc na uvvadze powyzsze z ww. zapisu ani objaSnien do projektu nie
wynika jakie zadanie publiczne Gnrina planuje w istocir: realizowac. Tym samym Sklad
Orzekajqcy zwraca uwagq, 2e zgodnie zart.2 ust, 6 ustawy;: dnia 21 lutego 201tt r. o funduszu
soleckim (Dz.U. 22014 r. poz.301) srodki funduszu przeznacza siq na realizacjq przedsiqwzigc,
ktore sq zadaniami wlasrlyglgminy

W projekcie uchraraly budzetowr:j Gminy Kaluszyn na 2020 rok zaplanowano nadwyzkq
wwysoko6ci 1.550.000,0t0 zl, ktora zot;tanie przeznaczona na splatg rat kredytow zatenr Sklad
Ozekajqcy nie wydaje opinii o mozliwoS:i sfinansowania planorvanego deficytu budzetu jednostki,

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekajqcy Rergionalnej lzby Obrilchunkowej w
Warszawie postanowil jak w sentencji nirriejszej uchwaty,
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