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Regionalna Izbs Obrćichunkowi 

ZespóTw Sandomienu Uchwała Nr 80/2012 
- - c = V I t Składu Orzełcającego Regionałnej Izby Obracłiunłcowej w Kielcacłi 

z dnia 7 września 2012 r. 

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Lipnik. 

VII Słdad Orzełtający Regionałnej Izby Obracliunłiowej w Kiełcacłi: 

Przewodniczący: Monika Dębowska-Sołtyk 
członkowie: Iwona Kudła 

Ewa Midura 
po rozpoznaniu w dniu 7 września 2012 r. wniosku Wójta Gminy Lipnik o wydanie opinii 
o możliwości spłaty kredytu w kwocie 1.257.673 zł, działając na podstawie art. 13 pkt 1 w 
związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala co następuje: 

Gmina Lipniłi^ posiada możliwość spłaty pożyczłci w łcwocie 1.257.673 zł na warunłtacłi 
ołtreśłonycłi we wniosłtu. 

Uzasadnienie 

Wójt Gminy Lipnik wnioskiem z dnia 03.09.2012 r., który wpłynął do Izby dnia 03 września 
2012 roku w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół 
Zamiejscowy w Sandomierzu o wydanie opinii o możliwości spłaty przedmiotowej pożyczki 
przez Gminę. 
Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano: 
1. Wniosek Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.09.2012 r.. 
2. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2012 rok. 
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
4. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym 

spłat i wykupów, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 
1241 zpóźn.zm./ 

5. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji 
komunalnych. 

6. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. 
7. Wykaz zobowiązań finansowych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów 

zaliczanych do długu publicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 
grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 



zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. 
Nr 252, poz.1692). 

8. Uchwałę Nr XVI/126/2012 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na 2012 r. 

9. Uchwałę Nr XVI/127/2012 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2012 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019. 

10.Uchwałę Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019. 

11.Uchwałę Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

12.Uchwałę Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Warunki finansowe kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytów długoterminowych są następujące: 
- kwota wnioskowanego kredytu - 1.257.673 zł, w tym: 

a) w transzach do końca 2012 roku. 
- koszty obsługi pożyczki wyniosą 292.615 zł, 
- zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją 

wekslową, 

- spłata kredytu i odsetek planowana jest na lata 2012-2016, 
- źródłem spłaty wnioskowanego kredytu będą wpływy z podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości. 

Kwota opiniowanego kredytu mieści się w limicie określonym w uchwale Nr XVI/126/2012 
Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 r., 
co odpowiada dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

Gmina Lipnik nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, 
ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. 

Łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 
w poszczególnych latach odsetkami, w stosunku do planowanej wysokości dochodów 
wynosić będzie: 10,43% w roku 2012 i 14,90% w roku 2013. Oznacza to, że obciążenia 
dochodów budżetowych rozchodami i wydatkami związanymi ze zobowiązaniami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek (łącznie z wnioskowaną pożyczką) nie przekraczają 
dopuszczalnego 15% poziomu obciążeń, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1241 zezm.). 

Z uwagi na okresy spłaty kredytu, który planowany jest również w roku 2014 i kolejnych 
latach, kiedy to obowiązywać będą nowe zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu 



obciążeń budżetu wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń 
wskazane w art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), 
skład orzekający przy wydaniu niniejszej opinii dokonał analizy Uchwały Nr XXIV/176/2012 
Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2012-2019. 
Z w/w zarządzenia wynika, że wskaźniki obciążenia dochodów w latach 2014 -2016 spełniają 
wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że łączne kwoty 
długu, w stosunku do dochodów na koniec poszczególnych lat wynoszą: 53,27% w roku 2012 
i 59,44% w roku 2013, co nie narusza warunków wynikających z art. 170 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zatem wypełniona zostanie dyspozycja zawarta w art. 170 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota 
długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów 
ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. 

Pouczenie 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 55 poz. 577 ze zm.) Wójtowi Gminy Lipnik 
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy- w Sandomierzu 

w załączeniu przesyła Uchwałę VII Składu Orzekającego z dnia 07 września 2012 r. Nr 

83/2012 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I 

półrocze 2012 roku. 
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Uchwala Nr 83/2012 
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 7 września 2012 roku 
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 

roku 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący - Monika Dębowska - Sołtyk 
Członkowie - Iwona Kudła 

- EwaMidura 

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 
7 września 2012 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 
roku postanawia 

wydać pozytywną opinię 
o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2012 roku 

Uzasadnienie 

Przedłożone przez Wójta sprawozdania za I półrocze 2012 rok obejmują sprawozdania 
sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych ( Dz.U. Nr 43, poz. 247) oraz informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I 
półrocze 2012 roku sporządzoną na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Wraz z informacją o przebiegu 
wykonania budżetu przedłożono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, który to 
obowiązek wynika z art. 265 pkt 1 w związku z art. 266 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy. 

Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności zostały sporządzone 
przez właściwy organ, z zachowaniem ustalonych terminów i podpisane zgodnie z § 10 
wymienionego rozporządzenia. Sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu zostało 
sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia. 
Wykazane w sprawozdaniach wielkości zgodne są z przedłożonymi uchwałami budżetowymi Rady 
oraz Zarządzeniami Wójta. 

W uchwale budżetowej Gminy, według stanu na 30 czerwca 2012 roku, zapewniono 
przestrzeganie zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane 
wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z 
lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Skład Orzekający zauważa 



przy tym, że stosownie do art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powyższa zasada 
obowiązuje również w zakresie wykonania dochodów i wydatków bieżących na koniec roku 
budżetowego. 

Zaplanowane na poziomie 15.381.268,00 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano 
w kwocie 8.326.154,46 zł, co stanowi 54,1 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody 
własne zrealizowano na poziomie 2.620.263,29 zł przy planowanych dochodach własnych na kwotę 
4.697.276,00 zł tj. 55,8 %. 
Skład Orzekający zwraca uwagę na znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych 
należności niepodatkowych w ogólnej kwocie 592.589,68 zł. Najwyższe zaległości występują 
w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. Ze sprawozdania z przebiegu wykonania 
budżetu wynika, że Gmina w I półroczu 2012 roku podejmowała czynności zmierzające do 
wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. 

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 17.813.699,00 zł wykonano w wysokości 
6.352.081,17zł tj. 44,4% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zaplanowano 
w kwocie'3.522.769,00 zł, a zrealizowano w wysokości 17.933,79 zł tj. w 0,5 % w stosunku do 
planowanych na ten cel. 
Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze" zrealizowano w wysokości 9.831,66 zł tj. powyżej 
równowartości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego tj. kwoty 9.210,32 zł. 
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady 
Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości 
wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie 
z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2012 roku 
stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.956.139,56 zł przy planowanym deficycie w wysokości 
2.432.431,00 zł. 

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2012 roku, zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 5.215.917,00 zł w i stanowią w całości kredyty i pożyczki. 
Dług Gminy na koniec I półrocza 2012 wynosi 33,91% w stosunku do dochodów planowanych 
w roku 2012, nie przekracza więc granicy 60% określonej w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104 z póz. zm.) w związku z art. 
121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
( Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn.zm). 

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z póżn. zm.) Wójtowi Gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej 
uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 
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Sandomierz, dnia 2012-03-27 

Józef Bulira 
VV<Sjt Gminy Lipnik 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu 

w załączeniu przesyła Uchwały VII Składu Orzekającego z dnia 27 marca 2012 r. Nr 32/2012 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik 2011 rok wraz 

z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. 



, n', iios Obrec^ 
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Uchwala Nr 32 /2012 
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 27 marca 2012 roku 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik 2011 rok 

wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący - Monika Dębowska- Sołtyk 
Członkowie - Iwona Kudła 

- Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 

27 marca 2012 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Lipnik sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2011 rok z uwagą zawartą w treści uzasadnienia. 

Uzasadnienie 

Przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdania za 2011 rok obejmują sprawozdania sporządzone 

na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.) oraz sprawozdanie roczne 

z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu 

zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia. Sprawozdanie 

przedłożone do Izby nie zawiera informacji o stanie mienia komunalnego. 



Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w 96,8 % w stosunku do dochodów 

planowanych. Dochody własne Gminy zrealizowano w 93,0 %, stanowią one 39,1 % dochodów 

ogółem wykonanych w 2011 roku. 

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią kwotę 

ogółem 552.549,67 zł. Ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wynika, że 

Gmina podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności 

budżetowych. 

Plan wydatków wykonano w 94,5 % w stosunku do wydatków planowanych. Realizacja 

planowanych wydatków majątkowych wyniosła 91,1%. Na wynagrodzenia i pochodne 

wydatkowano 23,5 % w strukturze wydatków ogółem. 

Wydatki zrealizowane w formie dotacji udzielonej z budżetu gminy na realizację zadań bieżących 

gminy stanowiły 2,4 % w strukturze wydatków. 

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze" zrealizowano nieznacznie powyżej równowartości 2% 

wpływów uzyskanych przez gminę z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z póżn. 

zm.) dochody izby pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku 

rolnego pobieranego na obszarze działania izby. 

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady 

Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości 

wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie 

z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 
Na koniec roku budżetowego 2011 wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych 
dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych. 
Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2011 roku stanowi deficyt 
budżetu w kwocie 3.588.726,97 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.229.016,00 zł. 
Przychody budżetu wykonano w kwocie 4.896.996,39zł przy planowanej kwocie 4.952.032,00 z ł . 
Rozchody wykonano na kwotę 875.838,99 zł podczas gdy plan określony przez Radę Gminy był 
niższy i wynosił 723.016,00 zł. Dokonanie spłaty rozchodów ponad kwotę przewidzianą w budżecie 
stanowi naruszenie art. 52 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym, ujęte w 
budżecie jednostki samorządu terytorialnego łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Ze 
sprawozdania opisowego wynika, że plan rozchodów został przekroczony, ze względu na 
wcześniejszą spłatę przez BGK w Kielcach otrzymanych środków z Unii Europejskiej, 
planowanych do spłaty w 2012 roku. 
Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na koniec 2011 roku, zgodnie ze sprawozdaniem 
Rb-Z wynoszą ogółem 6.164.404,92 zł, i stanowią w całości zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek długoterminowych. 
Dług Gminy na koniec roku budżetowego 2011 wynosi 35,23 % w stosunku do dochodów 
wykonanych, nie przekracza więc granicy określonej w wysokości 60% w art. 170 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych, stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 



sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 
z póżn. zm). 
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie. 

Pouczenie 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z póżn. zm.) Wójtowi Gminy Lipnik przysługuje prawo wniesienia odwołania od 
niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. 

Przewodniczący 
Składu Orzel^ącego 
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Sandomierz, dnia 2012-02-17 

Pan 
Stanisław Mazur 
Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu 

w załączeniu przesyła Uchwały VII Składu Orzekającego z dnia 17 lutego 2012 r.: 

- Nr 24/2012 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy na lata 2012-

2019, 

- Nr 25/2012 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale 

budżetowej Gminy Lipnik na 2012 rok. 
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VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 17 lutego 2012 roku 

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej 
Gminy Lipnik 2012 rok 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 
Przewodniczący: Monika Dębowska-Sołtyk 
Członkowie: Iwona Kudła 

Zbigniew Rękas 
po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2012 roku uchwały budżetowej na 2012 rok przedstawionej przez 
Radę Gminy Lipnik - na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 
ze zm.) uchwala co następuje: 
Gmina Lipnik ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2012 rok 
deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł. 

Uzasadnienie 
W uchwale budżetowej Gmina Lipnik na 2012 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 
14.967.930 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 16.967.930 zł. Deficyt budżetu 2012 roku w 
wysokości 2.000.000 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z pożyczek - co wynika z § 3 uchwały budżetowej. 

Wskazane w uchwale budżetowej Gminy Lipnik źródło przychodów finansujących defic}! 
budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. Biorąc pod uwagę zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Lipnik 
rozchody przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu stwierdzono, 
że relacja określona w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stosowana na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) 
zostanie zachowana i wyniesie 10,24%. 
Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wpłyną na wzrost długu publicznego Gminy, który 
na koniec 2012 wyniesie 54,55 % planowanych dochodów budżetu, co nie narusza warunku 
wynikającego z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. stosowanego na podstawie 
art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu 
Gminy zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Pouczenie 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.) Radzie Gminy Lipnik przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej 
uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

Przewodniczący 
^ ^ ^ ^ . Składu Orzekającego 

I • 
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Zespół w Sandomierzu 

ul. Mick iewicza Uchwala Nr 24/2012 
V n Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 17 lutego 2012 roku 

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik. 

V n Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodnicząca: Monika Dębowska - Sołtyk 
Członkowie: Iwona Kudła 

Zbigniew Rękas 

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2012 uchwały Nr XVI/127/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 
stycznia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2012-2019 
oraz uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 202 rok. na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z 
art. 13 pkt 10 oraz 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) postanawia pozytywnie 

zaopiniować: ,. ^ , 

1/ planowaną kwotę długu w stosunku do planowanych dochodów na lata 2012-2013 jako zgodną z 
art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze 
zm./ stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm./. 

2/ relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do dochodów w latach 2014- 2019 
wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Uzasadnienie 

Prognoza kwoty długu na rok 2012 i lata następne obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania 
oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Gminy Lipnik na koniec 2012 roku wyniesie 8.164.404,92 zł i 
podlegał będzie spłacie w latach 2013 - 2019 do całkowitego rozliczenia w roku 2019. 

Wskaźniki obciążenia dochodów w latach 2012 - 2013 spełniają wymogi określone w art. 169 ust.l 
z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 
ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych . 

Wskaźnik obciążenia długiem w latach 2012 - 2013 w stosunku do planowanych dochodów 
w poszczególnych latach wynosi: w roku 2012 - 54,55 %, w roku 2013 - 59,44 %, co nie narusza 
warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 



stosowanego na podstawie art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1241/ . 

W latach 2014- 2019 zachowane zostały relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.244 w/w ustawy, stosowanego 
na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) od niniejszej uchwały Radzie 
Gminy Lipnik przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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Sandomierz, dnia 2011-12-13 

Znak: SO Y I I / - ^ . / 2011 

Pan 
Józef Bulira 
Wójt Gminy Lipnik 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu 

w załączeniu przesyła Uchwały VII Składu Orzekającego z dnia 13 grudnia 2011 r.: 

- Nr 141/2011 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok, 

- Nr 142/2011 w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 

2012-2019, 

- Nr 143/2011 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2012 rok. 
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Uchwala Nr 142/2011 
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 13 grudnia 2011 roku 
w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2012-2019. 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący - Monika Dębowska-Sołtyk 
Członkowie - Iwona Kudła 

- Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 
13 grudnia 2011 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lipnik na lata 2012- 2019. 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Lipnik projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019 z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia. 

Uzasadnienie 

Przedłożony przez Wójta Gminy Lipnik projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2012 - 2019 przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach 
Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 15 listopada 2011 roku wraz z projektem uchwały 
budżetowej na rok 2012 zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik sporządzona została do roku 2019. Termin ten 
został wyznaczony przez zakończeniem przedsięwzięć pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, 
Lipnik, Kurów" oraz „e- integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w 
województwie świętokrzyskim która planowana jest do roku 2019, czyli zgodnie z art. 227 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych. 
Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 zgodnie z art. 226 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa dla każdego roku budżetowego: 

dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów 
jednostki samorządu terytorialnego. 
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, 
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 



- sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, 
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu 
zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, 
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz 
sposób sfinansowania spłaty długu, 
oraz objaśnienia przyjętych wartości. 
W załączniku do uchwały w sprawie WPF określone zostały odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 
nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 
przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych 
latach i limit zobowiązań. 
Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że w projekcie WPF wykazano w zakresie roku 2012 
zakładane w projekcie budżetu kwoty wydatków planowanych do poniesienia na projekty 
realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych na kwotę 2.826.769 zł która jest niezgodna z wykazaną w projekcie budżetu gdzie 
wynosi 1.526.606 zł. 
Stwierdzono również nieprawidłowość w zakresie wykazania błędnej kwoty przychodów ( kol 5 ) i 
nadwyżki i jej przeznaczenia ( kol. 5.1., 5.1.1., 5.3.1), rozchodów ( kol. 6, 6.1.) jak również kwoty 
długu w zakresie planu za III kwartały 2011 roku. 
Nieprawidłowo określono również kwotę długu 2012 roku. 
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane 
przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikają z limitów wydatków na planowane 
i realizowane przedsięwzięcia, poza limitami wydatków na przedsięwzięcie „Wspólna sprawa", 
gdzie wykazano okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2011 - 2013 podczas gdy nie są zakładane 
kwoty wydatków w 2013 roku. 
Kwota długu Gminy określona w WPF obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz 
planuje się je zaciągnąć. W roku 2016 wykazana na koniec poprzedniego roku budżetowego kwota 
długu zaplanowana została do spłaty. Na koniec 2016 roku Gmina Lipnik nie posiada długu 
publicznego. 
Wskaźniki obciążenia dochodów w latach 2012 -2013 spełniają wymogi art. 169 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

Podane informacyjnie wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym 
roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z 
należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej 
arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w latach 
2014-2019. 
Skład Orzekający stwierdza jednak że, nie ujęto w WPF odsetek i dyskonta, które nie zostały 
wykazane w kolumnie 21.21 WPF i wpłynęły na błędne określenie wskaźników i relacji. 
Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetów w poszczególnych latach 
przede wszystkim zachowanie równowagi budżetowej, określenie wielkości dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów budżetu w sposób umożliwiający uchwalenie budżetów zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych. 



Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.) Wójtowi Gminy Lipnik przysługuje prawo wniesienia odwołania od 
niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. 

Przewodniczący 
Składu Orzekającego 
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VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracliunkowej w Kielcacli 
z dnia 13 grudnia 2011 roku 

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie ucliwały 
budżetowej Gminy Lipnik na 2012 rok 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 
Przewodniczący: Monika Dębowska-Sołtyk 
Członkowie: Iwona Kudła 

Zbigniew Rękas 
po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2011 roku projektu uchwały budżetowej na 2011 rok 
przedstawionego przez Wójta Gminy Lipnik - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz z art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz.577 ze zm.) uchwala co następuje: 
Gmina Lipnik ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 
rok deficytu budżetu w kwocie 151.752 zł. 

Uzasadnienie 
W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 
15.815.329 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 15.967.081 zł. Deficyt budżetu 2012 roku w 
wysokości 151.752 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych - co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej. 
Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik źródła przychodów finansujących 
deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych. Biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2012 
rok Gminy Lipnik rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek a także wydatki na 
obsługę długu stwierdzono, że relacja określona w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stosowana na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 
27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) 
zostanie zachowana i wyniesie 11,01 %. 
Przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek wpłyną na wzrost długu publicznego Gminy, który 
na koniec 2012 wyniesie 35,38 % planowanych dochodów budżetu, co nie narusza warunku 
wynikającego z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. stosowanego na podstawie 
art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2011 rok. 

Pouczenie 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.) Wójtowi Gminy Lipnik przysługuje prawo wniesienia odwołania od 
niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 
- " ś T ^ 
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VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 13 grudnia 2011 roku 

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Monika Dębowska-Sołtyk - przewodniczący 
Iwona Kudła - członek 
Zbigniew Rękas - członek 

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2011 roku projektu budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 
złożonego przez Wójta na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 
z późn. zm.) uchwalił, co następuje: 

zaopiniować pozytywnie projekt budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok z uwagami zawartymi w 
treści uzasadnienia 

Uzasadnienie 

Wójt Gminy projekt budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok przekazał w dniu 15 listopada 2011 
roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu, 
czyli w terminie wskazanym w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
Wraz z projektem do uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie do projektu uchwały 
budżetowej oraz materiały informacyjne zgodnie z art. 238 ust 2 ustawy o finansach publicznych. 
Projekt budżetu zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach 
publicznych, w tym m.in.: 

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; 

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych; 

3) kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 
źródłami jego pokrycia; 

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
6) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1. 

Projekt budżetu zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych zawiera załączniki 
w zakresie; 
- planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, 
- planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych. 

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę iż w treści § 8 projektu uchwały budżetowej 
nieprawidłowo wskazano, że samorządowy zakład budżetowy planuje wydatki nie zaś koszty, co 
jest niezgodne z art. 214 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zaznaczyć należy jednocześnie, 
że w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej w nazwie załącznika prawidłowo 
wskazano iż planuje się koszty samorządowego zakładu budżetowego natomiast w tabeli tego 
załącznika użyto już sformułowania „wydatki". W załączniku tym nie wykazano również stanu 
środków obrotowych na koniec roku. 



Załączniki w zakresie planowanych do udzielenia dotacji sporządzono z podziałem na dotacje 
udzielane dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza tego sektora, który to obowiązek 
wynika z art. 215 ust 1. 
W załącznikach wyodrębniono dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane 
z realizacją zadań gminy zachowując wymogi art. 215 ust 2 ustawy. 

W projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zawarto upoważnienia dla 
Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa 
wart. 89 ust. 1; 
2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach 
działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, stosownie do zapisu art. 258 ust 1 ustawy o 
finansach publicznych, 
3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków, 
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy, wynikające z art. 264 ust 3 ustawy o finansach publicznych, 
W projekcie budżetu zawarto ponadto upoważnienia wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczące maksymalnej kwoty kredytów 
krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym. 
Budżet na rok 2012 zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowej. 
Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są dochodami bieżącymi. 
Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych 
z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej 
prognozie finansowej oraz prognozie długu, stosownie do art. 229 ustawy o finansach 
publicznych. 
Dochody budżetu opracowano w pełnej szczegółowości tzn. według działów, rozdziałów 
i paragrafów, oraz wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji 
budżetowej. 
Kwotę subwencji ujęto zgodnie z danymi wynikającymi z informacji podanej przez Ministerstwo 
Finansów. 
Planowane w projekcie przychody przeznaczone są na planowane rozchody i sfinansowanie 
planowanego deficytu. 
Rezerwa ogólna nie przekracza równowartości 1% planowanych wydatków, ani też nie jest 
niższa od 0,1 % tych wydatków, czyli została określona zgodnie z art.222 ustawy o finansach 
publicznych. 
W założeniach projektu budżetu została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki 
związane z zarządzaniem kryzysowym, zgodnie z art. 26 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590) oraz na realizację inicjatyw 
lokalnych. 
Projekt zakłada realizację w 2012 roku zadań obligatoryjnych gminy. 
W projekcie uchwały budżetowej określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych które przeznaczono w całości na wydatki na realizację zadań określonych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie 
przeciwdziałania narkomanii. 
Skład Orzekający zwraca uwagę że, w załączniku Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012" w odniesieniu do 
przedsięwzięcia wykazanego w poz. 1 „Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją 
sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009 - 2011 - trwałość projektu" 
wykazano kwotę wydatków planowanych do poniesienia w 2012 i źródła finansowania w kwocie 
360.000 zł, podczas gdy z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika że kwota ta wynosi 72.000 



zł. w załączniku Nr 2 do projektu budżetu pn. „Wydatki budżetu" również planowana jest kwota 
72.000 zł. 

W załączniku Nr 3 w odniesieniu do przedsięwzięć wykazanycłi w poz. 5 pn. "e-Świętołcrzyskie 
Rozbudowa Infrastruktury JST- wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 
informacyjnego" , poz. 7 „Rozwój i upowszecłinianie Aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej" łączne nakłady finansowe okreśłono w wysokościacłi niezgodnycłi z wartościami 
przedstawionymi w tym zakresie w załączniku Nr 5 „Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r.". 
W części tabelarycznej załączników Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku" oraz Nr 
7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku" nieprawidłowo wskazano rok 2011 zamiast 
2012. 

Zaplanowano także dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki 
na realizację zadań określonych w w/w ustawie. 

W toku analizy projektu uchwały budżetowej stwierdzono, że określony w § 15 projektu uchwały 
budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest z art. 61 ust. 2 ustawy o 
samorządzie gminnym. 

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok wraz 
uzasadnieniem spełnia wymogi formalne i materialne. Zawiera podstawowe elementy określone 
w ustawie o finansach publicznych. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należało postanowić jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
55, poz. 577 z późn. zm.) Wójtowi Gminy Lipnik przysługuje prawo wniesienia odwołania od 
niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia. 

- . ' » V 
Przewodniczący Składu 
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' • ''kn Oebrwska-Sołlyk 
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Sandomierz, dnia 2012-05-21 

Pan 
Stanisław Mazur 
Przewodniczący Rady Gminy 
Lipnik 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu 

przesyła w załączeniu Uchwałę VII Składu Orzekającego Nr 54/2012 z dnia 18 maja 2012 r 

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
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VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodniczący - Monika Dębowska - Sołtyk 

Członkowie: - Iwona Kudła 

- Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu 

w dniu 18 maja 2011 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnik w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik za 2011 rok 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

za 2011 rok. 

U z a s a d n i e n i e 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Lipniku sporządziła wniosek w sprawie: udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok. Wniosek Komisji został skierowany do Rady Gminy 

w Lipniku w terminie określonym w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu; 

- sprawozdania finansowego, 

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik , 

- opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz 

z objaśnieniami, 

- informacją o stanie mienia komunalnego 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sformułowała 

wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r. 

Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 



Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja po zapoznaniu się z danymi 

wynikającymi z art. 270 ust 3 ustawy o fmansacłi publicznycti, zaopiniowała wykonanie budżetu 

i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

w Lipniku. Spełnione zostały więc wymogi art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Pouczenie 

Na podstawie ari. 20 ust 1 ustawy o regionalnycli izbacli obracliunkowycli od niniejszej opinii służy 

odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty 

doręczenia uchwały Składu Orzekającego. 

Przewodnicząc^ Składu 
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