
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE
35-064 Rzeszów. ul. Mickiewicza 10
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z dnia 6 grudnia 2017 roku

u C H W A Ł A Nr 2/11 /2017

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Nieby/ec na 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Anna Trałka - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Waldemar Witalec - członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok - działając na
podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (i.t.: OzU 2016, poz. 561)

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt z uwagami zawartymi w pkt. 1, 2 3
uzasadnienia uchwały.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Niebylec w dniu 15 listopada 2017 r. przedłożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. Wójta
Gminy Niebylec w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Do Zarządzenia został dołączony, w formie załącznika, projekt uchwały budżetowej
Gminy Niebylec na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany w szczegółowości określonej uchwałą
Nr XLVII/322/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
i materiały informacyjne są również zgodne z tą uchwałą.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej może być podstawą do uchwalenia przez
Radę Gminy Niebylec uchwały budżetowej na 2018 rok, po uwzględnieniu uwag
i wprowadzeniu zmian polegających na:
1. W § 2 pkt 3 projektu uchwały budżetowej uszczegóławiającym łączną kwotę wydatków

bieżących budżetu należy wyodrębnić kwotę wydatków na obsługę długu, stosownie do
postanowień art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wynika, że Gmina planuje
wydatki budżetu na obsługę długu w kwocie 12 000,- zł na zapłatę odsetek od
planowanego do zaciągnięcia pod koniec roku budżetowego kredytu długoterminowego.



2. Zaplanowanie wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdz. "Drogi publiczne
powiatowe" w kwocie 100 000,- zł na przebudowę drogi powiatowej .Niebylec-
Gwoźnica" w miejscowości Gwoźnica Górna winno być poprzedzone podjęciem
odrębnej uchwały przez Radę Gminy o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu
Strzyżowskiego na to zadanie - stosownie do postanowień art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych.

3. W załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok pt. "Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niebylec w 2018 roku" II.
"Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" lit. B poz. 5-8 "Dotacje na
konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko Katolickich"
należy określić konkretny zabytek wpisany do rejestru zabytków i skonkretyzować
zadania dotowane w ramach prac konserwatorskich.

Biorąc pod uwagę całokształt materiałów przedłożonych przez Wójta Gminy Niebylec,
Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały.

Otrzymuja:
1) Wójt Gminy Niebylec x2,
2) a/a.


