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orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej
w Warszawie

z dnia I grudnia 2O2O r

w sprawie wyraŻenia opinii o pĘekcie uchwały budŻetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok
2021 oraz moŻtiwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budŻetowego.

Na podstawie art. 13 pkt 3' art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w zw.
z art. 246 ust. .l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z pożn. zm.) - Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej
w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach, w osobach nw' Członkow Kolegium
Rto:

Przewodniczący So: Kamil Krauschar
Członkowie So: Anna olędzka

Jolanta Tomaszek
orzeka, co następuje:
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1. pzedłozony przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki projekt uchwały budzetowej na rok

2o21 wraz z uzasadnieniem _ opiniuje pozytywnie z uwagą:

a) nalezy dokonaÓ przeklasyfikowania wydatków ustalonych W dziale 754
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona prueciwpożarawa, rozdz. 75405 Komendy
powiatowe Policji $2300, ponieważ planowane środki pienięzne stanowią de facio
przychody Funduszu Wsparcia Policji i powinny być zaklasyfikowane po stronie planu
wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pneciwpoŻarowa, iozdz.
75404 Komendywojewódzkie Policji$2300, zgodnie zart. 13 ust.3 i4e pkt 2 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. LJ. z 2O2O r., poz.360 z pożn.
zm.) oraz $1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca Zafi r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzącychze zródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r., poz.
1053 z póŹn. zm.);

2. mozliwości sfinansowania deficytu budzetowego na rok
w projekcie uchwały budżetowej - opiniuje pozytywnie.

3. Uzasadnienie stanowi integralną częśÓ uchwały.
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2021 przedstawionego

Stosownie do ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paŻdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) od niniejszej uchwały służy
odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie za pośrednlctwem
Zespołu Rlo w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W dniu '16 listopada 2020 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie przy
Zarządzeniu Nr g0/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 listopad a 2O2O r. wpłynął
projekt uchwały budzetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity' Dz. U. z2019 r., poz. 869 z pÓŹn. zm.), dalej zamiennie jako ,,u.f.p.'', zarząd
jetJlttlstki samorządu terytorlalnego sporządza i przedkłada pro1ekt uchwały budzetowej:
regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budzetowy. W myśl art. 2M ust. 'l u.f.p. regionalna izba obrachunkowa
na podstawie projektu uchwały budzetowej przedstawia opinię w sprawłe mozliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu teryto rialnego.



Skład orzeka1ący Rlo dokonał analizy i oceny przed'łożonych .przez organ

wykonawczv jeanóśtri' samorządu terytońalnego 
-materiałow pod względem

formalnoprawnym i merytorycznym, z uwzględnieniemllstawowych kompetencji _ stwierdził'

Że'.

l. organ wykonawczy j.s.t. - Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki spełniając wymogi określone

w art. 23B ust. 1- pń z ustawy z dniZ 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych w

ustawowym terminie pzedłozył Regiońalnej lzby ob_rachunkowej w Warszawie, projekt

uchwały ouozetowei óminv Mńsk triazowieóri na 2021 rok wraz z uzasadnieniem celem

zaopiniowania.

ll' Skład orzekający Rlo badając pod względem merytorycznym pzedłozone dokumenty

będące podstawi anallzy [zedłozonelo projektu uchwały budzetowej na rok 2021

stwierdza, co następuje:

1. Projekt uchwały budzetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok, w tym iego
struktura oraz pełna szczegÓłowośÓ (w układzie dział, rozdział, paragraf dot.
klasyfikacji budzetowej) zostały opracowane zgodnie z Wymogami stawianymi przez
ustawodawcę m.in. w dziale V ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Dane liczbowe prezentowane w projekcie uchwały budzetowej na przyszły
rok są wewnętrznie spojne z podjętymi inicjatywami przez organ wykonawczy j.s.t.'

o ktÓrym mowa w art. 233 pkt 1 u.t.p., poza wyjątkami opisanymi w części
dyspozytywncj uchwały (zob. $1 ust. 1 uchwały Składu orzekającego Rlo).

2. Podstawowe wielkości budzetowe, jak ogólna kwota dochodów i wydatków, kwoty
dochodów i wydatków w podziale na biezące i majątkowe oraz wynik budżetu ujęty
W części normatywnej pĄektu uchwały budzetowej zgodne są z wielkościami
zawartymi w szczegołowej części planu budzetu. Zatem Wyrażone w projekcie uchwały
budzetowej, a ściślej w budzecie wielkości dochodów i wydatkow budzetowych,
obejmują swoim zakresem Środki pzeznaczone na sfinansowanie zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego, zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, jak równiez
pozostałych zadań, o których mowa w ań.216 ust' 2 u.f.p. Ponadto, proponowane
W projekcie uchwały dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
biezących, a zatem spełniony pozostaje wymÓg wynikający z treści arl. 242 ust. 1

u.f.p., zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może
r-Ichwalió br.ldżetu, w którym planowane wydatki bieŻące są Wyzsze niŻ planowane
dochody bieŹące powiększone o pzychody, o ktorych mowa w ań. 217 ust. 2 pkt 5' 7
i B u.f.p.

3. opracowany pŻez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2021 jest
budzetem niezrÓwnoważonym, ponieważ w badanym projekcie przewidziano deficyt
budzetowy w wysokości 6.783.044,00 zł, ktory zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytÓw i poŻyczek w kwocie 5.105.115,00 zł oraz
z niewykorzystanych środkÓw pieniężnych na rachunku biezącym budzetu,
wynikających z rozliczenia dochodow i wydatkow nimi finansowanych antiązanych ze
szczegÓlnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
oraz wynikających z rozliczenia ŚrodkÓw określonych w ań. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych Środkow
w wysokości 1.677.929,00 zł. Wskazane żrodło pokrycia deficytu jest zgodne z art.212
ust. 1 pkt 2, 3 i B w zw. z art. 217 ust. 2 pkt 3 u.f.p. Przychody ustalono w łącznej
wysokości 2.400.000,00 zł. Rozchody ustalono na poziomie 268.000,00 zł.

lll. Dokonana analiza projektu planu dochodow i wydatków budżetowych wskazuje, iz
organ wykonawczy konstruując budzet na 2021 rok uwzględnił zrodła dochodow własnych,
a takŻe wzrost poszczególnych kosztów utzymania i funkcjonowania gminy i jego jednostek
organizacyjnych. Dalsze ustalenia Składu orzekającego Rlo odzwierciedlają fakt' Że
w przyjętym projekcie uchwały budzetowej na rok 2021 dodatkowo zabezpieczono
wykonywanie zamierzeń władz samorządowych, poprzez określenie stosownych rezerw.
Rezerwa ogólna została ustalona w prawidłowej wielkości, w ustawowych jej granicach,
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ponadto zgodnie z prawem określono wielkośó planowanej rezerwy celowej związanej

i r:ealizaclizadań zzakresu zaządzania kryzysowego, co stanowi wypełnienie ustawowego

ńyrnogu ókreŚlonego w ań. 222 ust- 1 u.f.p' oraz art 26. ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

zóol r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) zgodnie

. ttory', w budżecie jeónbstt<i-samoządu terytorialnego twozy się rezerwę celową na

realizicję zadań własnych z zakresu zaządzania kryzysowego W wysokości nie mniejszej

niŻ o,5ć/o' wydatków buózetu jednostki samoządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki

inwestycy.jne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu-

Po dokonanej analizie przedłożonych materiałow stwierdzono, że zachowano wzajemną ich
spójnośc, jań równieŻ zachowana została Wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartoŚci

wskazanych w projekcie uchwały budzetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej, w tym w zakresie wyniku budŻetu i związanych w nim kwot pzychodow
i rozchodów oraz długu j's.t' Projekt uchwały budżetowej jednostki samoŻądu terytorialnego
zawiera obligatoryjne elementy zawańe w delegacji ań. 212 ust' 1 u'f.p., natomiast Zwarte
upowaznienia dla organu wykonawczego są zgodne z art. 257 u.f .p. w zw. z arl.258 u.f.p,

Termin wejścia w Życia uchwały budzetowej, pod warunkiem podjęcia jej do dnia 31 grudnia
2020 r. określono w projekcie prawidłowo, dodatkowo zachowano Wymog ogłoszenia
w wojewódzkim dzienniku uzędowym tejże uchwały (art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r' o ogłaszaniu aktów nnrmatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U.22A19 r., poz. 1461)).

Skład ozekający Rlo wnosi uwagę nalezy dokonac przeklasyfikowania wydatków
ustalonych w dziale 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.
75405 Komendy powiatowe Policjis2300' ponieważ planowane środki pienięzne stanowią
de facto przychody Funduszu Wsparcia Policji i powinny byc zaklasyfikowane po stronie
planu wydatków w dziale 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.
75404 Komendy wojewódzkie Policji$2300, zgodnie z arl. 13 ust. 3 i 4e pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U.22020 r., poz.360 z pozn. zm.) oraz $1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodów oraz środkow pochodzących ze
Źrodeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.' poz' 1053 z pozn. zm.). Komendant
Stołeczny Policji wykonuje na obszarze powiatu mińskiego zadania i kompetencje
od powi ada jące zadaniom i kom petencj om komenda nta wojewódzkiego Pol icj i.

lV. Zdaniem Składu orzekającego Rlo złoŻone materiały planistyczne (projekt uchwały
budzetowej wraz z uzasadnieniem) spełniają podstawowe wymagania formalne
i merytoryczne, a także są prawidłowe pod względem prawnym, po wyeliminowaniu
stwierdzonych nieprawidłowości, weryfikacji dostrzeżonych uchybień, wyszczególnionych
w treści $1 ust. 1 niniejszej uchwały. Przepis art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych, który określa zakres kompetencyjny działania
Składu orzekającego Rlo, jak rÓwniez uwzględniając poczynione ustalenia pzedłoŻonego
pro.jektu uchwały budzetowej i wyrazonego W niej budzetu jednostki samorządu
terytorialnego na rok 2021, wydano opinię, jak na wstępie. Nalezy przypomnieó, ze opinie
regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarządjednostki samoządu
terytorialnego jest obowiązany przedstawiĆ, przed uchwaleniem budzetu, organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (ań. 238 ust. 3 u.f.p.). Dodatkowo nalezy
wskazać, że opinia, o któĘ mowa w ań. 246 ust. 1 u.f.p., jest publikowana przezjednostkę
samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby
obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wześnia 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r., poz. 1429)(zob. art.246 ust. 2 u.f.p.).

W świetle powyŻszego wydano opinię, jak w sentencji uchwały.

Pzewodniczący
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