REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Rzeszowie
h w a 3 a Nr ~111/16/2008
z dnia 28 listopada 2008 r.

sk2adu orzekajqcego
onalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
w sprawie: zaopiniowania proj ektu budietu Miasta Sanoka na rok
2009.

Na podstawie art. 1 3 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2 0 0 1 r. Nr 55, poz.577 z p6in. zm.) oraz 5 2 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasiegu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegolowej
organizacji izb, liczby czlonk6w kolegium i trybu postepowania
(Dz. U. Nr 167, poz. 1 7 4 7 ) sklad orzekajqcy w osobach:
1 . P i o t r Swiqtek
2 . Mariusz Hadel
3. Tadeusz Subik

przewodnicz3cy
c z l onek
czjonek

po rozpatrzeniu projektu budietu Miasta
przedkoionego przez Burmistrza Miasta Sanoka

Sanoka

na

2009

r-

postanawia

pozytywnie zaopiniowac projekt budzetu Miasta Sanoka na 2009 rok z
nas tgpujqcymi uwagami :

l.W S 6 ust. 2 zaplanowano dotacje przedmiotowe dla prowadzonej w
formie zakkadu budietowego Gazety Samorzqdowej ,,Tygodnik Sanocki"
oraz z tytuku dopkat do wody i odprowadzanych sciekow dla
w
budynkach
jednorodzinnych
j
gospodarstw
domowych
wielomieszkaniowych. Naleiy zwrociC uwage, ie w celu zaplanowania
przedmiotowych dotacji naleiy okreslic stawki dotacji jednostkowej
do kosztow wydania jednego egzemplarza gazety oraz doplate dla
taryfowych grup odbiorc6w uskug w zakresie wody i sciekow. Uchwaky w
tym zakresie obowiazujq do 31 grudnia 2008 r., zatem celem
zaplanowania przedrniotowych wydatkbw w budiecie koniecznym jest ich
podjccie .
2. W § 6 ust. 10 projektu zaplanowano dotacje celowq dla Powiatu
Sanockiego na dofinansowanie zakupu podnosnika hydraulicznego dla
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Poiarnej w Sanoku. Poniewaz
przedmiotowy wydatek moie
zostak wykonany w
formie pomocy
finansowej, to celem zaplanowania go w uchwalonym budiecie naleiy
podjaC odrebna uchwale, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
realizacje przedmiotowego zadania, stosownie do art. 167 ust . 1
pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
3.W 5 6 ust. 8 uchwaky budietowej zaplanowano dotacje celowa. dla SP
ZOZ z przeznaczeniem na programy ponadpodstawowe poradni odwykowej.

Z trebci S 15 projektu wynika, ze przedmiotowe zadanie bedzie
dofinansowane poprzez Gminny Program Profilaktyki Przeciwdzialania
Alkoholizmowi . Skkad orzekajacy zwraca w tym miejscu uwage, ie
wydatki
na
realizacje
tego
zadania,
jako
zwiqzanego
z
przeciwdziakaniem .alkoholizmowi powinny zostaC zaklasyfikowane w
dziale 851, rozdziak 85154.
4.W przedkoionym projekcie budzetu w dziale 750 zaplanowano dochody
z tytuku dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bietace
realizowane na podstawie um6w (porozumieli) miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego - dofinansowanie przez gminy biorace udzial
w projekcie szerokopasmowego internetu. NaleBy zwrociC uwage, ie
stosownie do brzmienia art. 184 ust. 1 pkt 15 ustawy o finansach
publicznych uchwaka budietowa jednostki samorzadu terytorialnego
okrebla dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadafi wspolnych
realizowanych w drodze um6w lub porozumiefi miqdzy jednostkami
samorzadu terytorialnego. W uchwalonym budiecie nalety zatem
wyodrebniC dochody oraz wydatki zwiazane z wspolna realizacj a
przedmiotowego zadania.
5.W zakqczniku nr 6 do projektu okreSlajacym wydatki na zadania
inwestycyjne w 2009 r. wykazano wydatki na opracowanie dokumentacji
technicznej w kwocie 615.000 zl oraz wydatki na naprawy budynkow
komunalnych w kwocie 2.109.630 zk. Z trebci objaSniefi do projektu
wynika natomiast, ie wydatki w dziale 700, rozdziak 70005 na naprawy
budynk6w komunalnych w kwocie 2.109.630 zk oraz w dziale 900,
rozdzial 90095 na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie
615.000 zk stanowiq wydatki bieiqce.
6.2 czesci opisowej do projektu wynika, ie w dziale 900, rozdzial:
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki
majqtkowe w kwocie 1.855.600 zk z przeznaczeniem na urzadzenie placu
targowego. W tym miejscu skkad orzekajqcy zwraca uwage, ze w
rozdziale tym powinny zostaC ujete wykacznie wydatki zwiazane z
utrzymaniem zieleni na terenie miasta. Zgodnie z art. 78 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z p6tn. zm.) rada gminy jest obowiazana zakkadae i utrzymywaC w
naleZytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Zaplanowane w tym
rozdziale wydatki na urzqdzenie placu targowego powinny zostaC
zaklasyfikowane, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansbw z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochodbw,
wydatkdw, przychod6w i rozchod6w oraz Srodkbw pochodzacych ze irbdel
zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 728 z p6in. zm.) do dziaku 700
Gospodarka mieszkaniowa, rozdziak 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomoSciami.
7.W przedkoionym projekcie budietu okreslono wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne zgodnie z zalacznikiem nr 10. Wydatki na
realizacje programu pod nazwa ,,Rozw6j infrastruktury drogowej oraz
technicznej na terenie miasta Sanoka" zaplanowano w lacznej
wysokoSci w roku 2009 w kwocie 865.552 zl, a w roku 2010 w kwocie
8.862.000 zk. Powyisze kwoty wydatk6w nie odpowiadajq kwotom
wynikajacym z uchwaky Nr XXIV/173/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 3
kwietnia 2008 r. Zgodnie z brzmieniem zakqcznika do uchwaly wydatki
na realizacje przedmiotowego programu w 2009 r. wynosza 7.550.000
zk, a w 2010 r. 5.907.000 zl. W tym miejscu skkad orzekajqcy zwraca
uwage na tresc art. 166 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w
my51 kt6rego zmiana kwot wydatkow na realizacje programu, projektu
lub zadania nastepuje w drodze uchwaky organu stanowiacego jednostki
samorzadu terytorialnego, zmieniajacej zakres wykonywania lub

wstrzymujqcej ich wykonywanie. Ponadto z przedkoionego projektu
budietu nie wynika, by w dziale 801 OBwiata i wychowanie zaplanowano
wydatki na termomodernizacje obiektdw ~Bwiatowych w kwocie 20.000
k . , ktore to zadanie ujete jest w programie pn ,,Poprawa
infrastruktury technicznej w mieScie Sanok".
8.Przedlozone wraz z projektem objaSnienia nie w pelni odpowiadajq
wymogom wynikajacym z uchwaky Rady Miasta Sanoka Nr XIV/89/07 z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budzetu Miasta
Sanoka oraz rodzaju i szczeg6kowoSci materialow informacyjnych
towarzyszqcych projektowi budietu. W szczeg6lnoSci objasnienia nie
zawieraja om6wienia prognozy kwoty dlugu i jego splaty (5 5 ust. 1
lit. e) oraz uzasadnienia proponowanych przepis6w i upowabnien
zawartych w czeSci tekstowej uchwaky budzetowej ( S 5 ust. 1 lit. f).
U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie wplyneko zarzqdzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedkoienia Radzie Miasta
projektu budietu miasta na rok 2009 wraz z nastepujqcymi
dokumentami:
1.Projekt uchwaly w sprawie budzetu Miasta na 2009 rok i
zakacznikami:
1) Zestawienie dochodow na 2009 r.,
2) ~estawieniewydatk6w na 2009 r.,
3) OkreSlenie wysokoSci przychod6w i rozchod6w budietowych na 2009 r.,
4) Plan zadafi zleconych do realizacji gminie w 2009 r.,
5) Wykaz dotacji z budietu miasta dla instytucji kultury i zakladu
budietowego,
6) Zestawienie wydatk6w na zadania inwestycyjne,
7) Zestawienie przychod6w i wydatk6w GFOS~GW,
8) Plan przychodbw i wydatk6w zakladu budietowego w 2009 r.,
9) Plan dochodbw wkasnych i wydatkow jednostek budietowych,
l0)Limit wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne,
11)Wydatki na projekty realizowane ze Srodkow pochodzacych i
funduszy strukturalnych w roku 2009.
2.0bjasnienie do projektu budietu Miasta Sanoka na 2009 r.
3.Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dziefi 30
czerwca 2008 r.
4.Prognoze kwoty dlugu Miasta Sanoka.
W toku badania przedloionego projektu budietu Miasta Sanoka
skiad orzekajqcy stwierdzil nieprawidlowosci szczeg6lowo om6wione w
sentencji niniejszej opinii.
Wskazanym jest aby powyisze uchybienia zostaly usuniete w toku
dalszych prac nad projektem budietu Miasta Sanoka.
Sklad orzekajqcy sygnalizuje, ie stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz.2104 z poin.
zm.) projekt uchwaky budietowej wraz z
objahieniami oraz prognozq i informacjq, o ktorych mowa w art. 180
Burmistrz Gminy przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej - celem
zaopiniowania najp6iniej do dnia 15 listopada roku poprzedzajqcego
rok budietowy.
Ponadto dolaczona do projektu budietu informacja o stanie mienia
komunalnego zostaka sporzqdzona na dzien 30 czerwca 2008 r.
Stosownie do art. 181 ustawy o finansach publicznych, informacje

przedklada sie wraz z projektem budietu. Informacja o stanie mienia
komunalnego powinna by6 zatem sporzqdzona zgodnie ze stanem
wynikajacym na dzien jej przedloienia.
Dolaczona do pro jektu budzetu prognoza kwoty dlugu jest w ocenie
skladu orzekajqcego prawidlowa i zapewnia przestrzeganie przepis6w
ustawy o finansach publicznych dotyczacych uchwalania i wykonywania
budzet6w lat nastepnych.
Od powyzszej uchwaly skladu orzekajacego Burmistrzowi Miasta
sluiy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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