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z dnia 17 grudnia 2018 roku

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Nieby/ec na 2019 rok.

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

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 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
uzasadnienia uchwały,

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Niebylec w dniu 15 listopada 2018 r. przedłożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie Zarządzenie Nr 163/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Wójta
Gminy Niebylec w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Do Zarządzenia został dołączony, w formie załącznika, projekt uchwały budżetowej
Gminy Niebylec na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany w szczegółowości określonej uchwałą
Nr XLV"/322/1 O 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 2019 rok, po uwzględnieniu uwag
i wprowadzeniu zmian polegających na:
1. W § 2 ust. 2 projektu uchwały budżetowej ustalającym planowane wydatki budżetu

gminy w układzie dział, rozdział, paragraf z wyodrębnieniem wydatków bieżących
i majątkowych w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105
.Pozostałe zadania w zakresie kultury" poprzez § 2820 "Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" ujęto
dotacje dla stowarzyszeń. W zał. do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie



planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec na 2019 rok" tę samą
dotację w dziale 921 rozdz. 92105 ujęto jako dotację dla organizacji pozarządowych
(§ 2360). Stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (OzU 2016, poz. 1817 z późno zm.)
działalność pożytku publicznego jako działalność społecznie użyteczna prowadzona jest
przez organizacje pozarządowe, do których ustawa zalicza stowarzyszenia. Wybór
organizacji pozarządowej, której gmina zleca realizację zadania własnego następuje
dopiero w drodze otwartego konkursu złożonych ofert (art. 11 ust. 2 ustawy). Dlatego
w projekcie uchwały budżetowej należy w wydatkach zaplanować dotację na ten cel
poprzez § 2360.

2. Planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich i wydatki w kwocie 10 148,80 zł na projekt pn. "Nowa
jakość kształcenia w Gminie Niebylec" w dziale 801 "Oświata i wychowanie" należy ująć
w ujednoliconym rozdziale klasyfikacji budżetowej stosowanie do charakteru
realizowanego projektu. Dochody zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej
w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe", a wydatki w rozdziale 80195 .Pozostała
działalność".

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) ala.
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