
UCHWAŁA Nr Pł.370.2017 
SKŁADU ORZEKAJ ĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w WARSZAWIE 
z dnia 1 grudnia 2017 roku 

 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brochów projekcie uchwały 
budżetowej i deficycie na 2018 rok. 
 
  Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz 
art. 238 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.      
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie Zespół w Płocku: 

 
Przewodnicząca  Romana Ignasiak 
Członkowie: Agnieszka Małkowska 

Ewa Dziarnowska 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Opiniuje pozytywnie z uwagami jak w ust. 2, 3 i 4 uzasadnienia przedłożony przez 
Wójta Gminy Brochów projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. 

2. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego 
w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok (ust.2 uzasadnienia). 

 
 

§ 2 
 

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

UZASADNIENIE 
 

 Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych z równoczesnym uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., 

poz. 1875). 
 

1. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano: 

1) dochody w wysokości 18.282.787,00 zł ze szczegółowością do działów i źródeł 

dochodów z wyodrębnieniem: 

a) dochodów bieżących w kwocie 17.582.915,00 zł, 

b) dochodów majątkowych w kwocie 699.872,00 zł 

z uwzględnieniem subwencji w wysokości 4.412.678,00 zł zgodnej z wielkościami 

przekazanymi przez Ministra Finansów. 
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2) wydatki w wysokości 20.695.786,00 zł według szczegółowości do działów i 

rozdziałów z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących w kwocie 16.174.137,00 zł, 

b) wydatków majątkowych w kwocie 4.521.649,00 zł. 
 

2. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt budżetu w wysokości 2.412.999,00 zł, 

który stanowi 13,20 % planowanych dochodów na 2018 rok. Deficyt powyższy 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Warszawie w kwocie 2.412.999,00 zł. 

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w projekcie uchwały budżetowej nie określono 

limitu zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu oraz limitu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia 

kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

Obowiązek określenia powyższych limitów w uchwale budżetowej wynika z art. 212 

ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.  
 

3. Projekt uchwały budżetowej określa: 

a)  dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

Skład Orzekający zauważa rozbieżności pomiędzy dochodami wykazanymi w 

Załączniku Nr 1 i wydatkami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały 

budżetowej a dochodami i wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykazanymi 

w Załączniku Nr 4. 

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 

określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

c) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na 

realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 

przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 
 

4. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną, która mieści się w 

granicach określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę 

celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą 

ustalono w wysokości niższej niż określa to art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia  

2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 209 ).  
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Podejmując uchwałę budżetową na 2018 rok należy dokonać poprawnego 

wyliczenia kwoty rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 

5. W projekcie uchwały budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 

4.288.655,00 zł. 
 

6. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przewidziano dotacje podmiotowe 

oraz dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych. 
 

7. W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan przychodów i 

kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie. 
 

8. Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, 

gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 
 

9. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony przez Wójta Gminy 

Brochów Zarządzeniem Nr 76.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku wpłynął do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2017 roku. 

 
 

 

            Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. 

 
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

mgr Romana Ignasiak 

 


