
U C H W A t A Nr Ci.87.2018 
Skladu Orzekaj~cego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie wydania opmll 0 mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu 
okreslonego w uchwale budzetowej 

Na podstawie art. 246 us!. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2077 z p6tn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 us!. 2 i art. 20 ustawy z dnia 
7 patdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 
Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 Zamiejscowy w 
Ciechanowie: 

Przewodnicz~cy: Ireneusz KOtAKOWSKI 
Czlonkowie: Renata SOKOLNICKA 

Agnieszka KOSMACZEWSKA 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wydaje si~ pozytywnq Oplnl~ w sprawie mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu 
okreslonego w Uchwale Budzetowej Gminy Baboszewo na rok 2018 z uwagami 
przedstawionymi w uzasadnieniu. 

§2 

Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia oraz podlega 
opublikowaniu przez Gmin~ Baboszewo w trybie okreslonym wart. 246 us!. 2 ustawy 0 
finansach publicznych. 

§3 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od dnia dor~czenia . 

Uzasadnienie 

W dniu 15 stycznia 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wplyn~la 
Uchwala Budzetowa Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVIl/248/2018 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku . 
W uchwale tej zosta! zaplanowany deficyt wynoszqcy 3.11 0.767 ,25 z!, kt6ry zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzqcymi z pozyczek w wysokosci 581.585 z! i kredyt6w w 
wysokosci 2.529.182,25 Z!. 



Zaciqgni~cie zobowiqzari z tytulu potyczek i kredyt6w zaplanowano na wydatki majqtkowe, 
gdyt zachowana zostala wymagana art. 242 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku 
relacja pomi~dzy stronq bietqcq a majqtkowq budtetu (dochody bietqce Sq wytsze nit 
wydatki bietqce). 

W ocenie Skladu Orzekajqcego sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy 0 

finansach publicznych, a planowane zwi~kszenie dlugu wyst~puje przy zachowaniu 
dopuszczalnego poziomu zadlutenia wynikajqcego z art. 243 ustawy 0 finansach 
publicznych. 

Jednoczesnie Sklad Orzekajqcy zwraca uwag~, it Uchwala Budtetowa Gminy Baboszewo 
ujawnia niesp6jnosci pomiEidzy danymi zawartymi w poszczeg61nych jej zalqcznikach a 
takte danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

I tak, suma wydatk6w inwestycyjnych wykazana w zalqczniku nr 2 do uchwaly w kolumnie 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, kt6ra jest tozsama z sumq wydatk6w majqtkowych z § 2 
pkt 2 cz~sci normatywnej uchwaly, jest niezgodna z sumq wydatk6w inwestycyjnych 
(majqtkowych) wykazanych: 
- w zalqczniku nr 6 do Uchwaly Budtetowej dot. wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadari w 
drodze um6w i porozumieri mi~dzy jst, 
- w zalqczniku nr 13 do Uchwaly Budzetowej dot. wydatk6w na zadania inwestycyjne na rok 
2018 nieobj~te WPF, 
- w zalqczniku nr 2 do WPF (wykaz przedsi~wzi~e) w zakresie limitu wydatk6w majqtkowych 
na rok 2018. 

Suma wydatk6w na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zalqcznika nr 2 (zbiezna z wydatkami 
majqtkowymi Z cZEisci normatywnej uchwaly) stanowi kwotEi 4.879.569,70 zl i jest 0 

1.392.820 zl mniejsza od sumy tych wydatk6w z pozostalych wymienionych zalqcznik6w, 
kt6ra wynosi 6.272.389,70 zl. 

R6tnica pomi~dzy zalqcznikiem nr 2 0 wydatkach a pozostalymi zalqcznikami w zakresie 
kwoty wydatk6w inwestycyjnych jest 0 tyle istotna, te do obliczenia deficytu (a wi~c do 
cz~sci normatywnej uchwaly) wzi~to pod uwag~ . i ujawniono mniejszq kwot~ wydatk6w z 
zalqcznika nr 2 0 wydatkach. W praktyce zobowiqzania zaciqga si~ w granicach upowatnieri 
wynikajqcych z zalqcznika inwestycyjnego jednorocznego i zalqcznika nr 2 do WPF (wykaz 
przedsi~wzi~e). Tak wi~c, jesli Gmina zobowiqzania realizowae b~dzie w granicach pelnych 
ljmit6w zawartych w zalqcznikach nr 13, nr 6 Uchwaly Budtetowej i nr 2 do WPF, to 
przekroczy limit zawarty w zalqczniku nr 2 Uchwaly Budzetowej (0 wydatkach), na podstawie 
kt6rego ustalony zostal deficyt budtetu na rok 2018. 
Sklad Orzekajqcy wskazuje, it aby uchwala budtetowa mogla bye wykonywana powinna 
okreslae, w jednym dokumencie wysokosci parametr6w b~dqcych wydatkami w katdym 
miejscu budtetu (i WPF) w spos6b jednakowy. To bezposrednio wplywa na zachowanie 
ustalonego deficytu budtetu, kt6rego wielkose warunkowana jest wysokosciq wydatk6w 
zaplanowanych w poszczeg61nych tresciach i cz~sciach budzetu jednostki samorzqdu 
terytorialnego. 

Biorljc powyzsze pod uwagEi Sklad Orzekajljcy postanowil jak w sentencji. 

Przewodnicza.cy 
Skladu Orzekaja.ce 


