Uchwała Nr 247/p120/P/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na
2020 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Monika Panc

- członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na
2020 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2019 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku projekt
budżetu na 2020 rok przyjęty uchwałą Nr 105/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2020 r.
Badając projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok, Skład
Orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212, art.
214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XLVI/309/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
Przedłożony projekt budżetu określa prognozowane dochody budżetowe ogółem w kwocie
53.310.361 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 48.107.226 zł oraz dochody majątkowe w kwocie
5.203.135 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej wysokości 52.497.772 zł, w tym: wydatki
bieżące w wysokości 46.407.532 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.090.240 zł.
Zaplanowaną nadwyżka budżetu na rok 2020 w wysokości 812.589 zł planuje się w całości
przeznaczyć na spłatę kredytów.
Planowane przychody budżetu w wysokości 187.411 zł stanowią przychody związane
z zarządzaniem środkami europejskimi.
Zaplanowane rozchody budżetu w wysokości 1.000.000 zł przeznacza się na spłaty
otrzymanych kredytów krajowych.
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Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody
własne powiatu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację
obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242
ust. 1 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na
poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki.
W uzasadnieniu do budżetu podano źródła dochodów możliwe do uzyskania oraz
przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2020 r.
Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający
stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, a materiały jemu towarzyszące
pozwalają ocenić zamierzenia Zarządu Powiatu w zakresie realizacji zadań powiatu.
Skład Orzekający zwraca jednocześnie uwagę na zastosowanie nieprawidłowej klasyfikacji
przychodów w § 904 Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi. Paragraf ten nie
stanowi źródła przychodu w jednostce samorządu terytorialnego. Dodanie paragrafu przychodów 904
jest związane z realizacją procesu konsolidacji wszelkich środków walutowych pozostających
w dyspozycji ministra finansów (tj. środków pochodzących z emisji długu oraz środków
europejskich) w ramach jednego rachunku walutowego w celu efektywnego nimi zarządzania. Przy
podejmowaniu uchwały należy wyeliminować również różnice występujące między projektem
budżetu na 2020 rok oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok w następujących
pozycjach załącznika nr 1: 1.1.4, 1.1.5, 2.2.1.1, 4.3 oraz 7.2.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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