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Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na rdli^OŻO.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz §2  
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i 
zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej 
organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 
1747)
Skład Orzekający w osobach:
7. Sabina Szałankiewicz - przewodnicząca
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek
po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 r. 
przedłożonego przez Wójta Gminy Zarszyn

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 rok 
z uwagami przedstawionymi w uzasadnieniu.

W dniu 15 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 r. Wraz z projektem 
uchwały budżetowej Wójt przedłożył uzasadnienie do tego projektu oraz materiały 
informacyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając 
powyższe dokumenty stwierdza, co następuje:
1. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 r. kierowano się 

postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej odpowiada wymogom określonym 

w uchwale Nr XLVI11/323/2010 Rady Gminy w Zarszynie z dnia 29 września 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Konstrukcja 
uchwały budżetowej zgodna jest z wymogami ustawowymi, a szczegółowość 
budżetu zgodna jest z ww uchwałą Rady Gminy. Natomiast materiały 
informacyjne nie w pełni spełniają wymogi ww uchwały. Przedłożone materiały 
odnoszą się jedynie do aktualnego stanu zadłużenia, nie określają prognozy 
stanu zadłużenia w kolejnych latach stosownie do postanowień § 2 ust. 4 
uchwały.
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3. Projekt budżetu przewiduje planowany deficyt, którego źródłem sfinansowania 
będą przychody z kredytów i pożyczek. Zaplanowano również rozchody na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. W przedłożonym projekcie planowane wydatki bieżące są niższe od 
planowanych dochodów bieżących, co spełnia wymóg z art. 242 ustawy o 
finansach publicznych.

Uwagi
5. W § 2 projektu uchwały w tabeli dotyczącej szczegółowego planu wydatków w 

dziale 900, rozdziale 90015 w części dotyczącej wydatków majątkowych 
realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określono inne zadania niż 
wynikające z § 7 ust. 6 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 
ramach Funduszu Sołeckiego”.

6. Z uzasadnienia do projektu budżetu wynika, że w rozdziale 85501 zaplanowano 
środki na świadczenia wychowawcze -  pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
„Rodzina 500 plus” w kwocie 8 590 660,00 zł, zaś na obsługę tego zadania (tj. na 
wynagrodzenia i pochodne, oraz koszty utrzymania biura) zaplanowano wydatki 
w kwocie 104 340,00 zł, co stanowi 1,2% planowanej na ten cel dotacji z budżetu 
państwa w wysokości 8 695 000,00 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2134 ze zm.) koszty obsługi zadania z zakresu świadczenia 
wychowawczego w przypadku organu właściwego wynoszą 0,85% otrzymanej 
dotacji na świadczenie wychowawcze, czyli nie powinny w tym przypadku 
przekroczyć kwoty 73 907,50 zł

7. Z uzasadnienia do projektu wynika, że planowane wydatki w dziale 801, 
rozdziałach 80101 i 80103 obejmują m.in. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. został uchylony art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), zgodnie z którym 
nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 
5000 mieszkańców posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela, przysługiwał nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego 
wysokość uzależniona była od stanu rodzinnego nauczyciela.

8. Z projektu uchwały budżetowej oraz z uzasadnienia do projektu nie wynika, czy 
w budżecie zaplanowano wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, 
(zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) oraz wydatki związane z odpisem 
na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (zgodnie z art. 53 
ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

9. Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej wynika, że w rozdziale 90095 
zaplanowano wydatki na zadania realizowane przed 2020 rokiem (tj. wykonanie 
Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 -  2023).

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn
2. aa
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