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Uchwała

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachu
w Lublinie

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwĄ budZetowej.

UĄD MIASTA ZAMOeFEKn{Y/lRlAT

DNlA 1 L. 17., 2018

Na podstawię art.13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 t. poz. 56I) oraz w oparciu

o zarządzenie Nr l9ll8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dńa 17

września 2018 roku w sprawie Wznaczęnia Składów Otzekających Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Lublinie, po analizie ptzedŁożonego ptzez Prezydenta Miasta Zamość
projektu uchwaĘ budzetowej na2019 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w osobach:

Dariusz Kołodziej * przew o dniczqcy
Ewa Gomułka- członek

Aneta Siek - członek

uchwala, co następuje:

porytywnie opiniuje się przedłożony ptzez Prezydenta Miasta Zamośó projekt
uchwały budZetowej na rok 2019.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upowżniony
mocą ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych do

wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu
terytorialnego proj ektach budzetu.

Projekt uchwały budzetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
wpbnął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 15 listopada br.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego
zgodnoŚĆ zptawęm, w szczególności z ustawą o finansach publicznych i stwierdził, że zostń
on oPracowany w szczegółowoŚci okreŚlonej przepisami prawa (w łm uchwĄ rady
doĘczącej trybu prac nad projektem). Projekt uchwaĘ budzetowej zawiera dane określone
w art. 2I2lst. l i art.2I4 ustavly z dnia?7 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 7rfi.) i przewiduje udzielenie upoważnień dla organu
wykonawczego. Spełnia on równięz wymogi wynikające z art. 237 tej ustawy, który
zobowiązuje do wyodrębnienia kwot dochodów i wydatków przewidziartych na realizację
zadń zleconych z zaktęsu administracji rządowej otaz na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego i administracją ruądową. Określa także dochody
i wydatki finansowane zĘch dochodów, zńązane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw (m. in. o wychowaniu w trzętwosci



i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach).

Ujęte w projekcie źródła dochodów wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorądu terytorialne go (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późr'.

zm.). Na ich podstawie dochody ogółem oszacowano na kwotę 500.626.868,62 ń, z czego

dochody bieżące - 402.822.06I,62 ń, a dochody majątkowe - 97.804.807 zł. Wydatki - ujęte

w podziale na określone w ustawie o finansach publicznych grupy - zostaĘ oszacowane na

kwotę 556.770.44I,62 ń, z czego wydatki bieżące wynoszą 382.902.238,62 zł, a majątkowe

173.868.203 zł. Projektowany budzet ma charakter deficytowy, którego wysokość określono

na kwotę 56.143.573 zł i wskazano źródło jego pokrycia. Miasto planuje emisję obligacji

komunalnych na kwotęSO mln zł oraz wolne środki w kwocie 19 mln zf, a także łvykup

obligacji komunalnych w kwocie 10 mln ń. Po ztęalizowartiu zaplanowanego budzetu kwota

długu ma wynieśó 148.171.989,08 zł.

Przedstawiony projekt spełnia wymogi określone w art. 242 ustavły o finansach

publicznych dotyczące zrównowużenia budzętu w zakresie działalnościbieżącej,jak równiez

relację określoną w art. 243 tej ustaw}, która wskazuj e dopuszczalny poziom rocznych spłat

zadłużenia i odsętek oraz ewentualnych wydatków ztytllłuudzielonych poręczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający pozytywnie opiniuje projekt budzetu

miasta Zamośó na 2019 r. Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości projektowanych

kwot wydatków budzetowych, emisji obligacji, czy zaciągania innych zobowiązań. Analiza
i ocena celowości na|eĘ bowiem do Rady Miasta Zamość i jej komisji.

Stosownie do treści art, 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawió

organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budzetu.

Od niniejszej uchwaĘ przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w terminie l4 dni od dnia jej doręczenia.

Otrrymują:

1. Prezydent Miasta Zarnośó,

2. WIAiSz,
3. a/a.
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