UchwałaNr So .0952l11l4lKal2014
Składuorzekającego Regiona|nejlzby obrachunkowejw Poznaniu
z dnia 26 listoPada 2014r.
w sprawie:wyrażeniaopiniio projekcieuchwały
budżetowej
Gminyfe|azkówna2015 rokwrazz
informacyjnymi
materiałami
i
uzasadnieniem
Skład ozekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 712013 Prezesa Regiona|nej |zby
Obrachunkowej
w Poznaniuz dnia31 stycznia2013r. ze zm. w osobach:
Pzewodnicząca:TeresaMarczak
Członkowie: ZofiaFreitag
ZbigniewCzołnik
działaiącna podstawieart. 13 pkt 3 i art. 19 ust.2 ustawyz dnia7 paidziernika1992r' o regiona|nych
izbachobrachunkowych
( Dz. U. z 2012 r.| poz. 1113 ze zm.), opiniujepzedłozonyw dniu 14
|istopada2014 r. pzez Wójta Gminy fe|azkÓw projekt uchwałybudżetowejna 2015 rok wraz z
uzasadnieniem
i materiałami
informacyjnymi
porytywnie zzastrzeżeniemw pkt ll. 1
Uzasadnienie
Zgodniez aft.13 pkt 3 ustawyz dnia7 pafdziernika1992r. regionalnych
izbachobrachunkowych
do
jednostek
zadań izby na|efywydawanieopinii o pzedkładanychprojektachuchwałbudżetowych
samoząduterytorialnego.
Projektuchwały
pzyjęty
budżetowejna 2015rok wrazz uzasadnieniemi materiałami
informacyjnymi
zarządzeniem
Wójta Gminy Nr 7812014z dnia 14 |istopada2014 r. pzedłożonyzostałtut. |zbiew
terminiewymaganymart.238ust 1 ustawyz dnia27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych.
l. 1' W projekcie
budżetu
na rok2015zostały
usta|one:
a) dochodyw wysokoŚci22'172.624
zł,będącew całoŚcidochodamibieżącymi,
b) wydatkiw wysokoŚci22.548.066zł,z tegowydatkibieżącew kwocie18'740'146zł,wydatki
majątkowe
w kwocie3.807.920zł.
pzedstawionym
projekcieuchwałybudżetowejprognozowanedochodybiefące są Wyższeo
W
3.432.478złod wydatkÓwbieŹących,
czymspełnione
zostaływymogiart'242ust.1ustawyzdnia
27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych.
Deficytbudfetuw kwocie 375.442zł zostaniesfinansowanyprzychodamiz tytułukredytÓwi
pofyczek.
2. Dochody i wydatki zostały zap|anowanew szczegółowościdziału, rozdziału i paragrafu
k|asyfikacjibudżetowejtj. w szczegółowości
okreś|onej
uchwałąNr L|l249l10 Rady Gminy
felazków z dnia10 |istopada
2010 rokuw sprawietrybuprac nad projektemuchwałybudżetowej.
Prognozowane
dochodyGminyna 2015rokwg projektusąo 4,27 o/owyfsze,aniże|ip|anowane
dochodyna2014 rok (stanna ||lkw.2014r.),w tymzakładanedochodyz tytułupodatkówiopłat
|oka|nych
są wyższeo 2,65 %o.
4 . Przyjętew projekcie kwotydotacjice|owychz budfetu państwa na rea|izaĄęzadań bieżących

z zakresu administracjiządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji
na dofinansowaniebiefących zadań własnych Gminy, subwencji, udziałÓw w podatku
dochodowymod osÓb flzycznych p|anowanesą w wysokoŚci wynikającejz zawiadomienia
dysponentówi MinistraFinansów.
Zap|anowane
wydatkina 2015 rok są nifsze o 13,72% od p|anowanych
wydatkÓwna 2014 rok
(stanna |||kw.),z tegowydatkibieŹącenifsze są o 7,92 Yo,vlydatkimajątkowe
o 34,13o/o.

6. W projekciezap|anowanowydatki na rea|izacjęzadań z zakresu administracjiządowej
p|anowanych
wie|kościom
dotacji'
w kwotachodpowiadających
problemówa|koho|owych
wydatkizwiązanez rea|izaĄąprogramu
rozwiązywania
7. Zap|anowano
programie
przeciwdziałania
zadań okreś|onych
w
w kwocie209.000zł,na rea|izację
narkomanii
wpływÓwza zezwo|eniana spzedaż napojÓw
w kwocie3.000zł,tj.w wysokościp|anowanych
alkoholowych.
dochodyz tyt' opłatza odpadykomunale(rozdz'75618,$ 0a90)w
8. W projekciezap|anowano
(rozdz.90002)w
kwocie689.423zł i wydatkizwiązanez gospodarką odpadamikomuna|nymi
kwocie925.000zł.
9. W projekciebudżetup|anowanesą wydatkina rea|izacjęzadań własnychGminy,W tym zadań
obligatoryjnych.
10. W projekciebudżetuzap|anowanorezeruę ogólną i ce|ową na zaządzanie kryzysowe
w granicachwynikających
z ań. 222 ust 1 i 3 ustawyz dnia 27 sierpnia2009 roku o finansach
pub|icznychoraz art. 26 ust 4 ustawyz dnia 26 kwietnia2007 r. o zaządzaniu kryzysowym
(Dz.U. Nr 89, poz.590ze zm.).
11. W projekciewyodrębniono
dochodyz tyt. wpływówz opłatikar, o ktÓrych mowa w ustawie
Prawo ochronyŚrodowiska,które zostałyprzeznaczonena wydatkiw dzia|e900 Gospodarka
komuna|na
i ochronaŚrt.dowiska.
12' Zakres upoważnieńzawartych w treściprojektu d|a organu wykonawczegomieścisię
przepisamiart.212ust.2, art.258ust 1 pkt 1, art' 264 ust.3 ustawyo
w granicachokreś|onych
publicznych.
finansach
,t3' Zakres unormowańzawańychw projekcie
uchwałybudzetowejodpowiadaWymogomustawy
o finansachpub|icznych,
w szczegó|noŚciart.
212.
projektubudŹetuna 2015 r', Składorzekającyformułujenastępujące
ll. odnośnieprzedłożonego
uwagii zastrzeŻenia:
1. Zgodniez $ 3 ust 3 uchwałyNr L|/249l10Rady Gminy fe|azkÓwz dnia 10,11.2010r. w sprawie
trybuprac nad projektemuchwałybudżetowej
w składmateriałów
projektowibudietu
towarzyszących
wchodzą ,,informacjaopisowa o stanie realizacji inwestycjikontynuowanych,ogÓlna informacjao
stanie mienia gminnego ze wskazaniem p|anowanych do uzyskania dochodÓw z tytułu
g,sspodarowaniamieniem,,vykazzadań planowanychdo realizacjipny udzialeśrodkÓwz IJE",
Tymczasemmateriały
informacyjne
obejmująjedynieinformacjeo staniemieniagminnegowg stanu
na dzień30.09.2014
r., ze wskazaniemp|anowanych
do uzyskaniaw roku2015 dochodÓwz tytułu
gospodarowania
mieniem.W pkt2 tychmateriałów,
zatytułowanym,,Majątek
Gminyw robotachw toku
wg stanuna dzień 30.09.2014r''', w formietabe|arycznej
pzedstawiononastępującedane: nazwę
zadania inwestYcYjne9o,stan robót na dzień 30.09.2014 r., uwagi o treŚci: ,,zadanie będzie
zakończone w 2014 roku, zadanie będzie kontynuowanew latach następnych''.Jak usta|iłSkład
orzeka1ący,wśródwymienionychzadań inwestycyjnychznajdujesię ogÓłem21 zadań, z czego, ty|ko
jedno zadanie:,,Przebudowa
drogi wewnętznejdz' nr 381 w miejscowości
Dębe'', realizowanów
2014 r., będzie tal<ferea|izowanew roku 2015, natomiastsiedem zadań przewidzianychjest do
rea|izaciiw |atach następnych(nie okreś|ono
terminu).Przy czym| zauwafyć na|efy, iż śpośród
pzewidzianychdo rea|izacjtzadań w |atachnastępnych,szeŚć zadań nie byłorea|izowanychw roku
2014 (pnebudowadrogigminnĄ nr 4734P w miejscowości
fe|azków,przebudowadrogigminnejnr
674738P Ko|oniaKokanin,pzebudowa drogi wewnętznej dz' 157 w miejscowości
NiedŹwiady,
adaptacjabudynkuszko|negow Dębemna mieszkania.remontbudynkukomuna|nego
W m. Złotniki
wiejskiejw m. ZborÓw). z materiałówdołączonychdo projektuza
Małe20, budowaświet|icy
wyjątkiemprawdopodobnie
ogó|nejwańościponiesionychnakładÓwnie wynika jaki jest stopień
zaawansowaniazadań,jakiegorzęduwydatkipotzebne są do zakończeniatych zadań oraz w jakim
okresie przewidujesię ich' rea|izacjęi zakończenie. Wg oceny Składuozekającego, matbriały
informacyjnepzedłofone do projektubudżetuna 2015 rok dotycząceprzedstawienia informacji ó
inwestycji-kontynuowanych
stanierea|izacji
nie wyczerpująw pełniwymogówo których mowaw $ 3
ust 3 uchwałyNr L|l249l10 Rady Gminy Ze|azkÓwz dnia 10.11.2010r' w sprawietrybuprac nld
projektemuchwałybudżetowej'
odnośniewymogówdotyczącychuzasadnienia,wskazaÓ na|efy,iż w uzasadnieniu
nie wyjaŚnionopowodÓwspadkuwydatkówbieżących
w porównaniudo planu 2014 r, o 7,92 %o,
co
stanowikwotę1'612,644,75 zł.

na 2015 rok zaplanowano wydatekna zakup ciężkiegospzętu
W p|aniewydatkówbudŹetowych
samochoduratowniczo- gaŚniczegod|a oSP TykadłÓw,na ktÓre to wydatkiw budżecie2015 r,
przewidzianokwotę877.920zł' W uzasadnieniuzapisano,iŻ,,powyfsze7bsfzgodnez uchwałąnr
Lv/293/2014RadyGminyfelazków z dnia 30 wneŚnia 2014 r.', Z uzasadnienianie wynikaw jakim
zakresiewymienionauchwałaz roku 2014 roku stanowiła
o p|anowanym
wydatkubudfetuna 2015
rok (wlw uchwałanie byław nadzoze|zby).
Stosowniedo $ 3 ust 1 tiret drugiuchwałyNr L|/249/10Rady Gminy fe|azkówz dnia 10.11'2o10r.
w sprawietrybuprac nad projektemuchwałybudżetowej,
uzasadnieniew częŚci obejmującejwydatki
winno obejmowaÓ:szczegÓłoweuzasadnienieposzczegÓlnychrodzajÓwwydatkÓw w tym:
a/wydatkÓwna zadaniaz zakresu administracjizqdowej i zadania własne
blwydatkówna cele inwestycyjne
c/wydatkÓwna dotacje'
Składozekający zauwaŻątakże,iż w uzasadnieniudo projektubudżetunie zawartoomówienia
wymienionej
uchwały.
rozchodów,co jest Wymaganew $ 3 ust.1, tiret3 Wyżej
opisane powyfej uchybieniadotyczące wymogów w zakresie materiałÓwinformacyjnychoraz
uchwałąNr L|/249l10 Rady Gminy fe|azkÓw z
wymogówdotyczącychuzasadnieniaokreś|onych
stanowią pcretawę
dnia ,t0.11.2010r. w sprawietrybu prac nad pĘektem uchwałybudżetowe!
wniesienia zastrzefenia.
pzytoczonoart. 18 ust 2 pkt 9 |iti ustawyo samoządzie
2' W podstawieprawnejbezprzedmiotowo
(treŚĆpzedłożonego
projektunie zawieraregulacji
gminnymoraz223 ustawyo finansachpub|icznych
przezte pzepisy).
w zakresiestanowionym
wydatekna zadaniepn.,,zakupcięzkiego
nr 3 do projektuo wydatkachmajątkowych
3.W załączniku
d|a oSP Tykadłóv/'oznaczono rozdz. 70004, natomiastw
samochodu ratowniczo-gaŚniczego
w rozdz'754,|2.
załączniku
o wydatkachzakuptenjest sklasyfikowany

Biorącpowyższepod uwagę,SkładozekĄący wyraziłopinięjak w sentencji.
Pzewodnicząca
aj*@

Pouczenie: od uchwałySkładu ozekającego słuŹyodwołaniedo Ko|egiumRegiona|nej|zby
obrachunkowej
w Poznaniuw terminie14 dni od datydoręczeniauchwały.

