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UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
o przędŁożonym projekcie uchwały budzetowej gminy Baranów na 2016 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- Urszula Tkaczuk - przewodnicząca,

- Dorota Cichoń - członek,

- Joanna Janik - członek,

po analizie projektu uchwały budzetowej gminy Baranów na 2aI6 rok - na podstawie art. 19 ust. 2

wzwiązku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnta 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachuŃolvych (tj. Dz. U . z 2012 r., poz.7 II3 ze zm.) - uchwala, co następuje:

- opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt uchwały budzetowej gminy Baranów na 2016 rok.

UZASADNIENIB

Skład Orzekający Regionalnej Ińy Obrachunkowej w Lublinie został upowazniony
przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachuŃo!\ych do wydawania opinii o przedkładanych

przęz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach uchwał budzetowych,

Projekt uchwały budZetowej gminy Baranów na 2016 rok wraz z objaśnieniem wpłynął do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 17 listopada2015 roku.27 listopada 2015 r. wpłynęła

autopoprawka do projektu, która została uwzględnionaprzy wydawaniu opinii.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność

zprzepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych C. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Skład Orzekający zapoznŃ się tez z oceną
projektu dokonanąpruezWydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.



W wyniku dokonanej analizy Skład Orzekający nie stwierdził w przedŁożonym projekcie
naruszenia przepisów prawa, w tym ustawy o finansach publicznych.

Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości planowanych na 2016 rok wydatków
bieżących i majątkowych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i innych zobowięań,
Analiza i ocena celowości wszystkich zawartych w projekcie uchwały budzetowej postanowień

na\eży bowiem do Rady Gminy Baranów i jej komisji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodni cząca Składu Orzekaj ąc ego
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urszula Tkaczuk
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UCHwAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budzetowej
gminy Baranów na 2016 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- przęwodnicząca,

- członek,

- członek,
po analizie projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie uchwalenia budZetu gminy na

rok 2016, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnta 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃo!\Tch (Dz. U. zż0I2 t., poz. III3 ze zm) oraz art. 246 ust. 1 ustawy
zdnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.IJ. z 2013 r., poz.885 ze zm)-
uchwala, co następuje:
- opiniuje się pozytywnie mozliwość sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego

w projekcie uchwały budzetowej gminy Baranów na20l6 rok, w kwocie I.264.58I ń.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zostń upowazniony,
przepisami ustawy o regionalnych tzbach obrachunkowych, do wydawania opinii
o mozliwoŚci sfinansowania deficytu przedstawionego ptzęz jednostkę samorządu
terytorialnego w proj ekcie uchwały budZetowej.

Projekt uchwały budzetowej gminy Baranów na 2016 rok wpłynął do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie 17 listopada 2015 roku. 27 listopada 2015 r. wpłynęła
autopoprawka do proj ektu, która zo staŁa uwzględnio na pr zy wydawaniu opinii.



Wójt Gminy Baranów przedstawił projekt budZetu deficytowego - suma planowanych

dochodów (II.347.9I3 zł) jest mniejsza od planowanych wydatków (12.612.494 zł)

o I.264.58l zł.

Wskazanymi w projekcie uchwały budzetowej żródłami sfinansowania deficytu są

planowane przychody z tytułu: kredytów i pożyczek nadwyzki budzetowej z lat ubiegłych i

wolnych środków jako nadwyżki środków pienięznych na rachuŃu bieżącym budzetu.

Przychody z tych źródeł mogą finansować deficyt budzetu jednostki samorządu

terytorialnego,zgodnie zart.2l7 ust.2pkt 2,3,5 i6ustawyofinansachpublicznych.

Z danych zawartych w projekcie uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budzetowej

wynika, że zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniesie 847.999,92 zł.

Analizując projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zawartą w

nim prognozę kwoty długu można założyó, że sfinansowanie deficytu roku 2016 poprzez

zaciągnięcie kredytów i pożyczek nie wpłynie na kondycję'finansową gminy i mozliwość

uchwalenia budżetu w latach objętych prognoząkwoty długu - t. j. do 2022 rokuwłącznie.

Od niniejszej uchwały przysługuje Wójtowi Gminy Baranów odwołanie do

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekaj ącego
"ł,
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urszula Tkaczuk
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24-105 Baranów

UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Lublinie w sprawie opinii
o projekcie uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinię:
- Urszula Tkaczuk - przęwodnicząca,

- Dorota Cichoń - członek,

- Joanna Janik - członek, 
':

po analizie przedłożonego ptzez Wójta Gminy Baranów projektu uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej - na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12

ustawy z dnia 7 października I99ż r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.
z20I2 r., poz. I1I3, ze zm.) i art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r" o finansach

publicznych (tj. D. U . z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) - uchwala co następuje:

- opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie

wieloletniej pro gnozy fi nansowej .

vZAsADl{IBNIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zostŃ upowazniony,
przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wydawania opinii
o przedkładanych pIzęz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach

uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
' Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 16 listopada2015 roku. 30listopada
2015 r. wpłynęła autopoprawka do projektu, która została uwzględniona przy wydawaniu

opinii.



Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały, biorąc pod uwagę

przede wszystkim jego zgodnośó z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

Na podstawie analizy danych wrykazanych w projekcie uchwały Skład Orzekający

stwierdza, ze:

- w latach 2016-2022 relacja kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia gminy do

dochodów ogółem budzetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dlatrzech
lat poprzedzającychkńdy rok w tym okresie relacji dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedazy majątku oraz ponrniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów

ogółem budżetu, stosownie do przepisu art. 243 (z uwzględnieniem art. 244) ustawy

o finansach publicznych. Zachowanie relacji określonej w tym przepisie umozliwi gminie

uchwalenie budZetu na 2016 rok i kolejnelata,
- w latach objętych prognozą kwoty długu (2016 - 202ż) zachowana zostanie relacja,

o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ztym przepisem organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym

planowane wydatki bieżące są wyzsze niz planowane dóchody biezące powiększone o

nadwyzkę budZetową z lat ubiegłych i wolne środki budzetu.

W tym stanie faktycznym i prawnym Skład OrzekĄący pozytywnie zaopiniował

projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekaj ąc ego
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urszula Tkaczuk


