
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
wRZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr4/ ^e) ,2020
z dnia 8 grudnia 2020 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

r
w sprawie: projektu budżetu Miasta Łańcuta na 2021 rok.

'-~sl

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

l. Janusz Mularz - przewodniczący
2. Alicja Nowostawska-Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu na 2021 rok wraz z uzasadnieniem - działając na podstawie
art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2137);

postanawia

pozytywnie z uwagą zaopiniować przedłożony projekt.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Łańcuta przesłał w dniu 18 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania:
- projekt budżetu Miasta na 2021 rok,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu na 2021 rok,
- uzasadnienie do projektu budżetu,

Projekt budżetu opracowano w oparciu o przepisy ustawy 2 dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869) zwanej dalej ustawą o finansach publicznych
oraz postanowień uchwały Nr XLII/380/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010 r. w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedstawiony przez Burmistrza Miasta Łańcuta projekt budżetu może stanowić podstawę
do uchwalenia budżetu Miasta Łańcuta na 2021 r. po uwzględnieniu następującej uwagi:

l. W § 7 uchwały sformułowano szczególne zasady wykonywania budżetu, w których pla-
nowane dochody są niższe od planowanych wydatków:

• na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeżwoici i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie
art. 181 oraz z opłat określonych na podstawie art. 11 wykorzystywane będą na realiza-



cję gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano dochody w kwocie 548 716,00 zł i wydatki w
kwocie 559 714,00 zł (suma wydatków rozdz. 85153 i 85154). Należy wyeliminować błę-
dy w składnikach sumy wydatków, tak by faktycznie poprawnie suma była wynikiem
prawidłowego obliczenia.

• na podstawie ustawy i dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska dochody z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środo-
wlska i gospodarki wodne] w zakresie określonym w art. 400a ust l ustawy. Zaplanowa-
no dochody w kwocie 40 000 zł i wydatki w kwocie 57 000 zł.

• na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2019. 2010 z późn. zm. ) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 3 905 438 zł i wy-
datki w kwocie 3 957 592,00 zf.

Zgodnie z art. 237 ust. l ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydat-
Rów budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finanso-
wane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikającymi z odrębnych ustaw. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że planowane wydatki
powinny być w wysokości planowanych dochodów. Wydatki z tych tytułów mogą być zwiększo-
ne w trakcie roku budżetowego o kwotę, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finan-
sach publicznych, co jednak nie występuje w te] sprawie. W związku z powyższym należy zapla-
nować we wskazanych wyżej przypadkach dochody równe wydatkom wynikające z cyt. wyżej
przepisu.

Biorąc pod uwagę całokształt przedłożonych Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak
w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały

Otrzymuia:

l) Burmistrz Miasta Łańcuta

2) a/a.
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