
Waibrzych, dnia 4 grudnia 2015 r. 

Pan 
Michat Piszko 
Burmistrz Miasta IUodzka 

pl. Bolestawa Chrobrego 1 
57-300 KEODZKO 

W zaiqczeniu przesylam uchwaiq nr ItI/271/2015 Skiadu Orzekajqcego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrociawiu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaty w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Grniny Miejskiej Kiodzko przedstawionej wraz z 
projektem uchwaty budietowej na rok 2016. 

Do wiadomoSci: 
Przewodniczqcy Rady Miejskiej 



Uchwala Nr III/270/2015 
SMadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrodawiu 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

w sprawie opinii o przedloionym przez Burmistrza Miasta Modzka projekcie uchwaiy 
budietowej na 2016 rok. 

Na podstawie art.13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych @z. U. z 2012 r. Poz.1113 z p6in. zm.) w zwiqzku z art.238 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 
z p6in. zm.) oraz zarzqdzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lutego 
2012 r. w sprawie wyznaczenia sklad6w orzekajqcych i ich przewodniczqcych, ze zm., Sklad 
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach: Danuta Jonas - 
przewodniczqca, Ewelina Kruk - Florkowska - czlonek, Marek Gl6d - czlonek 

wydaje opiniq negatywn~ 

o przedlozonym przez Burrnistrza Miasta Klodzka projekcie uchwaly budietowej na 2016 rok. 

Z trelci art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz.885, ze zm., dalej - u.f.p.) wynika, i e  sporzqdzenie projektu uchwaly budietowej naleiy do 
wylqcznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorzqdu terytorialnego. h y  realizacji 
tego zadania organ wykonawczy winien kierowad siq zasadarni wynikajqcymi z ustawy o finansach 
publicznych praz postanowieniami organu stanowiqcego zawartymi w uchwale organu 
stanowiqcego jednostki sarnoqdu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaiy 
budietowej, padjqtej na podstawie art. 234 u.f.p. Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 u.f.p. projekt 
uchwaiy budietowej wraz z uzasadnieniem oraz materidami informacyjnymi, bunnistn 
przedstawia radzie miasta oraz regionalnej izbie obrachunkowej w tenninie do 15 listopada roku 
poprzedzajqcego rok budietowy, celem zaopiniowania. 
Ocena jest dokonywana z punktu widzenia jego zgodnogci z obowiqzujqcym prawem pod kqtem 
fonnalnym i rachunkowym. 

Na podstawie art, 238 ust. 1 pkt 2 i ust.2 u.f.p. Burmistrz Burmistrz Miasta Klodzka przedioiyl 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu - Zesp6i w Wdbrzychu 16 listopada 2015 r. 
projekt uchwaly budietowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz innymi materidami 
informacyjnyrni. 

W wyniku analizy projektu uchwaly budietowej oraz material6w towarzyszqcych, III Sklad 
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu stwierdza, t e  projekt uchwaiy 
budketowej na 2016 rok zostai opracowany - co do zasady - zgodnie z pnepisarni ustawy o 
finansach publicznych. 
Przedioiony projekt uchwaiy budietowej na rok 2016 okreSla dochody w wysokolci 8 1.8 17.147 z l  
z tego dochody bieiqce w kwocie 78.218.147 zl i dochody majqtkowe w kwocie 3.599.000 zl. 
Wydatki budietu zaplanowano w wysokoici 81.796.579 zl, z tego wydatki bieiqce w kwocie 
74.503.579 zl i wydatki majqtkowe w kwocie 7.293.000 zl. Planowanq nadwy2kq budietu w 
wysokolci 20.568 zl postanowiono przeznaczye na splatq wczelniej zaciqgniqtych kredyt6w. 
Przychody budietu zaplanowano w kwocie 5.856.325 zl, natomiast rozchody zaplanowano w 
kwocie 5.876.325 zl. W planowanym budiecie wydatki bieiqce sq niisze o 3.714.568 zl od 
dochod6w biezqcych, zachowany wiqc zostal wym6g art. 242 ust. 1 u.f.p., kt6ry zobowiqzuje do 
zaplanowania wydatk6w bieiqcych na poziomie nie wyiszym nii planowane dochody biezqce 
powiqkszone o nadwyikq budietowq z lat ubieglych i wolne Srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 
2 pkt 6 u.f.p. 
Na podstawie analizy zaplanowanych wielkolci budietowych, Sklad Orzekajqcy stwierdzil, i e  
zaplanowana w projekcie uchwaly budietowej na 2016 rok kwota rozchod6w budzetu (5.876.325 
zi) powiqkszona o wydatki na obsiugq diugu z tytuh odsetek (964.500 zl) oraz potencjalnq splatq 
zobowiqza6 wynikajqcych z udzielonego porqczenia (1.900.000 zi) stanowi 10,68% planowanych 



dochod6w i przekracza dopuszczalny poziom tej relacji, ustalony zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 u.f.p 
w wysokos'ci 8,86% planowanych na ten rok dochod6w. 
Oznacza to, i e  Rada Miejska w Kiodzku nie bqdzie mogia uchwalid budietu na 2016 rok w 
wielkoiciach przyjqtych w przedioionym projekcie uchwaly budietowej. Z art. 243 ust. 1 u.f.p. 
wynika bowiem, i e  organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego nie moie uchwaliC 
budietu, kt6rego realizacja spowoduje, Be w roku budietowym oraz w kaidym roku nastqpujqcym 
po roku budietowym relacja iqcznej kwoty przypadajacych w danym roku budietowym: spiat rat 
kredyt6w i poiyczek, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z naleinymi 
w danym roku odsetkami od kredyt6w i poiyczek, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p.; 
wykup6w papier6w wartoiciowych emitowanych na cele okreilone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 
90 u.f.p. wraz z naleinymi odsetkami i dyskontem od papier6w wartoiciowych ernitowanych na 
cele okreilone w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p. oraz potencjalnych spiat kwot wynikajqcych z 
udzielonych porqczefi oraz gwarancji, do planowanych dochod6w og6iem budietu przekroczy 
iredniq arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w bieiqcych 
powiqkszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce, do 
dochod6w og6iem budtetu. 

I/ . ,  

Bioqc pod uwagq, i e  realizacja zaplanowanych w projekcie uchwaiy budietowej na rok 2016 
wiekoici budietu spowoduje przekroczenie indywidualnego dopuszczalnego wskainika spiaty, 
okreilonego w art. 243 ust. 1 u.f.p., Skiad Orzekajqcy postanowii wydad opiniq negatywnq o 
przediozonym projekcie uchwaiy budietowej Miasta IUodzko na 2016 rok. rU . z ~ ,  .r 
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Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych odwoianie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrociawiu w 
terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 
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