
REGIOiMALNA IZBA OBhACHUNKOW/

w Lublinie

ZespolwChelmie

RIO-Ch-I-0032/7/13

urzaa I'll as ia

Rejowiec Fabryczny

2614.13.DG

Wptyneto dn.19-12-2013
Przyjeto przez:
Justyna Kr61

03E00F7M

Uchwala

Skladu Orzekajjjcego Regionalncj Izby Obrachunkowej w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2013 roku.

w sprawie opinii dotyczacej projektu uchwaly budzetowej na 2014 rok Miasta Rejowiec
Fabryczny.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pozn.zm.) w zwiazku z art. 238
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z
pozn. zm.) po rozpatrzeniu projektu uchwaly budzetowej miasta na 2014 rok Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:

1. Przewodnicza^cy - Agnieszka Pe^kala
2. Czlonkowie - Grazyna Birnbach-Wachacka

- Piotr Prystupa

postanawia:

pozytywnie zaopiniowac przedlozony przez Burmistrza Rejowca Fabrycznego projekt
uchwaly budzetowej na 2014 rok, z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Burmistrz Rejowca Fabrycznego przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Lublinie na podstawie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pozn.zm.) projekt uchwaly budzetowej miasta na
2014rok.

Sklad Orzekajacy po przeanalizowaniu przedlozonego dokumentu stwierdzil, ze
projekt uchwaly budzetowej zostai opracowany w sposob odpowiadajacy przepisom ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwaly budzetowej na 2014 rok Miasta Rejowiec Fabryczny jest prawidlowy
pod wzgl^dem formalno-rachunkowym, sporzadzony zostai w wymaganej szczegolowosci,
zawiera wszystkie niezbedne regulacje prawne okreslone przepisami art. 212 i 214 ustawy o
finansach publicznych.

Sklad Orzekajacy po dokonaniu analizy projektu uchwaly budzetowej na 2014 rok
stwierdzil, ze przy konstrukcji budzetu zastosowano wymogi okreslone przepisami art. 242
ustawy o finansach publicznych.

Sklad Orzekajacy, oceniajac projekt uchwaly budzetowej na 2014 rok, dokonal analizy
projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 stwierdzajac,
ze projekt uchwaly budzetowej na rok 2014 zostai sporzadzony zgodnie z brzmieniem
przepisow art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sklad Orzekajacy wskazuje, w zwiazku z zaplanowanymi dochodami budzetu miasta z
tytulu oplat przewoznikow za korzystanie z przystankow komunikacji publicznej (dz. 600,



rozdz. 60016, § 0970), ze stosownie do przepisow art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transoprcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z pozn. zm.), dochody
te moga^ bye przeznaczone jedynie na utrzymanie przystankow komunikacyjnych oraz
dworcow, ktorych wiascielem lub zarzadzajacym jest jst badz na realizacje_ zadan okreslonych
w art. 18 tej ustawy - w przypadku, gdy organizatorem transportu jest gmina.

Wajtpliwosci Skladu Orzekajacego budzi wysokosc kwoty okreslonej w § 2 pkt 2
projektu uchwaly budzetowej, stanowiacej wydalki na zadania realizowane w drodze umow
lub porozumieri mie_dzy jednostkami samorzadu terytorialnego.

Mimo wskazanych uwag Sklad Orzekajacy postanowil wydac pozytywna^ opinio o
przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej na 2014 rok.

Od niniejszej uchwaly sluzy Burmistrzowi Rejowca Fabrycznego odwolanie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej
dor^czenia.

SMadu Orzekajacego

Otrzymuie:

Burmistrz Rejowca Fabrycznego

Agnidszka Pekala
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Skladu Orzekajijcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej
przedlozonej przez Miasto Rejowiec Fabiyczny.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pozn.zm.) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:

1. Przewodniczacy - Agnieszka P^kala
2. Czlonkowie - Grazyna Birnbach-Wachacka

- Piotr Prystupa

postanawia

pozytywnie zaopiniowac projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej
przedlozonej przez Miasto Rejowiec Fabiyczny.

Uzasadnienie

Burmistrz Rejowca Fabrycznego, zarzadzeniem Nr 64/FP/2013 z dnia 9 grudnia 2013
r. w sprawie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej na lata 2014-2017,
przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie- na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych projekt uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy fmansowej miasta na lata 2014-2017.

Sklad Orzekajacy po przeanalizowaniu przedlozonego dokumentu stwierdzil, ze
projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej zostal opracowany w sposob
odpowiadajacy przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pozn.zm.). Projekt uchwaly sporzadzony zostal w wymaganej
szczegolowosci, zawiera wszystkie niezb^dne regulacje prawne okreslone przepisami art. 226
ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej
sporzadzony zostal na prawidlowy okres czasu wynikajacy z przepisow art. 227 ustawy o
finansach publicznych.

Z analizy przedstawionego dokumentu wynika, ze projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy fmansowej zostal sporzadzony w sposob zapewniajacy przestrzeganie
przepisow ustawy o finansach publicznych dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzetow
w latach, na ktore zacia^ni^to i planuje si§ zaciqgnac zobowiazania.

Przedstawiona prognoza kwoty dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na lata, na
ktore sporzadzono projekt uchwaly o wieloletniej prognozie fmansowej zostala sporzadzona
zgodnie z zasadami okreslonymi przez art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 roku.



W zwiazku z zaplanowanymi w projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
fmansowej, dochodami w roku 2015 w kwocie 60.000 zl, stanowia^cymi -jak wynika z
objasnieri do projektu wpf- dotacje majaticowe ze srodkow Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntow Rolnych, Sklad Orzekajacy przypomina, ze Fundusz ten zostal z dniem 31 grudnia
2010 r. zlikwidowany, zgodnie z art. 90 ust. 1pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajace ustawe. o finansach publicznych. Obecnie wptywy z oplaty za wylaczenie z
produkcji gruntow rolnych od osob fizycznych i prawnych sa^ dochodami budzetu
wojewodztwa, o ktore moga^starac si? jednostki samorzadu terytorialnego.

Sklad Orzekajacy postanowil wydac pozytywna^ opini? o przedlozonym projekcie
uchwaly o wieloletniej prognozie fmansowej.

Opinia niniejsza powinna bye opublikowana zgodnie z art. 246 ust. 2wzwiazku z art.
230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwaly sluzy Burmistrzowi Rejowca Fabrycznego odwolanie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej
dor^czenia.

Otrzvmuje:
Burmistrz Rejowca Fabiycznego
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