
                                                                                                    Rzekuń, dn. 03.01.2018r. 

Pan Wojciech Tarnowski

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie

W dniu 27.12.2017r. Rada Gminy Rzekuń podjęła Uchwałę Nr. XLII/267/2017z dnia

27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018r. 

W przedłożonym przez  Wójta  projekcie  uchwały Rada Gminy wnioskami  klubu radnych

„Porozumienie i Szacunek” dokonała licznych  i daleko idących zmian. Po przeanalizowaniu

wprowadzonych zmian formułuję następujące wnioski:

1. Brak możliwości wykonywania zadań publicznych.

2. Brak możliwości realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy.

3.  Brak  możliwości  realizacji  obowiązków  nałożonych  przepisami  prawa np.  audyt,

opłaty pocztowe.

4. Narażenie gminy na straty poprzez brak środków na ubezpieczenie mienia ( umowa

wieloletnia).

5.  Brak  możliwości  planowania  i  realizacji  inwestycji  wykraczających  poza  rok

budżetowy

Przedstawiam szczegółową analizę dokonanych zmian i ich skutki.

W wydatkach bieżących: 

1. W dniu 31 października 2017r. został przyjęty przez Radę Gminy „Program współpracy

Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w

art.3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  na  2018 r.”

Uchwała Nr XXXIX/246/2017 ( załącznik nr1)

W związku z powyższym Wójt Gminy na podstawie projektu budżetu ogłosił w dniu 14

grudnia 2017r. konkursy ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.
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Rada Gminy Rzekuń w budżecie na 2018 rok mimo przyjęcia proponowanej kwoty w

programie współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o  których  mowa  w  art.3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie  na  2018r.  zmniejszyła  środki  na  ogłoszone  w  dniu  14  grudnia  2017r.

konkursy ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. 

a) w dz. 630 rozdz. 63095 § 2360 z 5.000 zł do 500 zł,

b) w dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 z 1.000 zł do 100 zł,

c) w dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 z 39.000 zł do 500 zł.

Wprowadzone  zmiany  uniemożliwiają  wykonanie  uchwały  dotyczącej  Programu

współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

mowa w art.3  ust.  3  ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  na

2018r”.

2. Zmniejszono plan w dz. 400, rozdz. 40002. Grozi to niemożliwością wykonania zadań

publicznych z zakresu zaopatrywania w wodę.

-  §  4210  w  kwocie  48.000  zł,  z  211.000  zł  na  163.000  zł  -  co  ograniczy  zakup

materiałów  do  napraw  i  modernizacji  sieci  wodociągowych  (wodomierzy,

hydrantów, zasuw), zakup kruszywa, potrzebnego do odtwarzania nawierzchni dróg

po wykonaniu prac, uniemożliwi remont ogrodzenia w SUW w Rzekuniu;

- § 4260 w kwocie 45.000 zł,  - wobec pozostałej kwoty 115.000 zł,  przyjmując jako

podstawę wykonanie wydatków w  roku 2017, w  2018 roku zabraknie ok. 25.000 zł

na zakup energii elektr. i wody z ZGK w Goworowie dla m. Kamianka, Korczaki);

-  § 4270 w kwocie 20.000 zł,  z 40.600 zł  na 20.600 zł  -  co ograniczy zakup usług

remontowych do napraw sieci wodociągowej i SUW; 

- § 4430 w kwocie 17.000 zł  z 50.000 zł na 40.000 zł - w styczniu 2018 roku na opłatę

środowiskową zabraknie  ok.  10.000 zł  (do  zapłaty w styczniu  2018 r.  potrzebna

kwota ok. 50.000 zł, a zostało 40.000 zł);

3. Zmniejszono plan w dz. 600, rozdz. 60016. Prowadzi to do niemożności wykonywania

zadań z zakresu zarządzania drogami.

-  § 4210 - w  kwocie 30.000 zł -  pozostawione środki w kwocie 62.000 zł  ograniczą

planowany zakup kruszywa do poprawy stanu dróg, napraw dróg (równanie, łatanie),

naprawę przepustów,

Strona  2



-  §  4270  w  kwocie  30.000  zł,  Zmniejszono  plan  z  40.000  zł  na  10.000  zł  które  w

przypadku  wystąpienia  konieczności  napraw  cząstkowych  nawierzchni  będą

niewystarczające.

4. Zmniejszono plan w  dz. 750, rozdz. 75023. Zmniejszenia w Dz. 750 i 758 prowadzą do

niemożności  wykonywania  obowiązków  wynikających  z  prawa  pracy  oraz  nie

zapewniają  właściwego  funkcjonowania  urzędu  w  zakresie  obsługi  mieszkańców.

Powodują brak środków na wykonywania zadań przewidzianych prawem np. audyt,

obsługi bankowej i ubezpieczenia mienia.

- § 3020 w kwocie 7.000 zł, z 12.000 na 5.000 zł - w zależności od zatrudnienia w roku

2018  nie  zapewnimy  zwrotu  za  odzież  roboczą  ,  wodę  dla  pracowników,  okulary

korekcyjne; wpłynie to na brak możliwości wykonywania  obowiązków wynikających

z prawa pracy.

- § 4170 w kwocie 44.000 zł, z 88.000 zł na 44.000 zł - niewystarczająca suma pieniędzy

na  wynagrodzenia  dla  –  Radcy  Prawnego,  ABI,  Audytora;  Wpłynie  to  na  brak

możliwości wykonywania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa.

- § 4280 w kwocie 3.000 zł, z 6.000 zł na 3.000 zł -  z pewnością niewystarczająca kwota

na  badania  wstępne,  okresowe  pracowników  pracowników  prowadzących  pojazdy

służbowe. Wpłynie to na brak możliwości wykonywania  obowiązków wynikających z

prawa pracy.

- § 4300 w kwocie 100.000 zł, z 171.000 zł na 71.000 zł  - sama poczta Polska na rok

2018 - 89. 0000 zł.,  ( załącznik nr 2),  brak zapewnienia przeglądów technicznych,

opłat  za  wodę  ścieki  oraz  inne  akcesoria  potrzebne  do  utrzymania  funkcjonowania

urzędu jak i pracowników, Brak możliwości wykonywania obowiązków publicznych

- § 4410 w kwocie 15.500 zł, z kwoty 16.000 zł na 500 zł  - podróże służbowe brak na

wypłatę ryczałtu Wójta zgodnie z obowiązującą umową, niezapewnieni pracownikom

zwrotu  kosztów  podróży  służbowych;  Kwota  500  zł  czyni  niemożliwym  właściwe

funkcjonowanie urzędu.

- § 4700 w kwocie 13.000 zł  z 19 000 zł na  6 000 zł - brak zapewnienia środków na

szkolenia dla pracowników, 

5. Zmniejszono plan w dz. 750, rozdz. 75095,  § 4610 w kwocie 14.000 zł, z 15.000 zł na

1.000 zł - środki zabezpieczone zostały na koszty prowadzonych postępowań sądowych
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w sprawie dochodzenia należności dla Gminy w pozostawionej kwocie są zdecydowanie

niewystarczające.

6. Zmniejszono plan  w dz. 758, rozdz. 75814,

-  §  4300  w  kwocie  2.000  zł,  środki  te  stanowią  prowizje  od  operacji  bankowych

pozostawiona kwota 500 zł jest niewystarczająca na zapłatę dla banku za świadczone

usługi obsługi bankowej,

- § 4430 w kwocie 20.000 zł, które stanowią zabezpieczenie środków na ubezpieczenie

mienia gminy,

7. Zmniejszono plan w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 rezerwę ogólną w kwocie 76.000 zł, tj.

do  54.000  zł  co  skutkować  będzie  brakiem  możliwości  pokrycia  ewentualnych

nieprzewidzianych wydatków, które muszą być regulowane bezzwłocznie,

8. Zmniejszono  plan  w  dz.  801,  rozdz.  80113.  Skutkować  to  będzie  niemożnością

wykonywania zadań publicznych z zakresu dowożenia uczniów do szkół

- § 4010 w kwocie 45.000 zł, - zabraknie na premie i nagrody zgodnie z obowiązującymi

przepisami  prawa  pracy  dla  5  pracowników  (zostało  4.800  zł  na  cały  rok  dla  5

pracowników);

- § 4110 w kwocie 15.000 zł,  na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, spowoduje

to niemożliwość uregulowania zobowiązań wobec ZUS, 

- § 4170 w kwocie 5.000 zł -  zabraknie środków na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci

dowożonych  autobusami  szkolnymi,  skutkuje  to  brakiem  możliwości  wykonywania

zadań publicznych,

- § 4300 w kwocie 7.000 zł - zabraknie ok. 6.000 zł na wypłatę ryczałtów za dowóz dzieci

niepełnosprawnych  do  szkół  w  2018  r.  i  przeglądy  techniczne  pojazdów;  Brak

możliwości wywiązania się z zadań publicznych.

9. Zmniejszono  plan  w  dz.  852,  rozdz.  85219,   §4170  w  kwocie  11.500  zł,  które

zaplanowano na obsługę prawną. Brak możliwości właściwego wywiązania się z zadań

publicznych.

10. W dz.  900,  rozdz.  90095,  zmniejsza  się  plan  wydatków  związanych  z  działalnością

Zakładu  Obsługi  Gminy, Zmniejszenia  te  skutkować  będą  niemożnością

wykonywania  przepisów  prawa  pracy  oraz  zadań  publicznych  poprzez  brak

środków np. na opłaty pocztowe.

Strona  4



-   §  3020  -  w  kwocie  7.000  zł  -  zabraknie  na  zakup  odzieży  ochronnej  (roboczej),
środków  higieny  osobistej  (środki  czystości,  ręczniki)  ,  wypłatę  ekwiwalentu  za
własnoręczne pranie odzieży dla pracowników;

- § 4170 - w kwocie 10.000 zł - zabraknie przy stawkach obowiązujących w 2017 r. -
kwoty 2.200 zł na umowę zlecenie dla informatyka; Brak możliwości wywiązania się z
zadań publicznych.

- § 4300 - w kwocie 20.000 zł - zakup usług pozostałych - zabraknie na opłaty pocztowe
lub abonamenty (w stosunku do wydatków w r. 2017 zabraknie ok. 18.000 zł);

- § 4410 - w kwocie 4.500 zł - zabraknie 3.000 zł na przyznany ryczałt samochodowy;

- § 4700 - w kwocie 10.000 zł - zabraknie na szkolenia w 2018 r. m.in. na wdrożenie
nowej  wersji  programu  Vulcan  (istnieje  konieczność  wdrożenia  programu  i
przeprowadzenia  szkolenia  w 2018  r.,  cena  szkolenia  11.000  zł)  -  zostało  8.000  zł
(zabraknie  więc  3.000  zł  na  te  szkolenie.  Zabraknie  środków  na  udział  w  innych
szkoleniach , a takie będą konieczne, m.in. w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę , koniecznością opracowania regulaminów dostarczania wody, itp.
oraz koniecznością udziału w innych szkoleniach w związku z ciągłymi zamianami w
przepisach prawa); Zobowiązania wynikają zobowiązujących umów.

11. Zmniejszono plan w dz. 921, rozdz. 92109,

- § 4210 w kwocie 18.000 zł, z 19 000 zł do 1 000 zł,- brak możliwość zakupu  części do

napraw nieprzewidzianych  awarią  w  budynkach  świetlic  oraz  innych  akcesoriów,

związanych z bieżącym utrzymaniem budynków. Brak możliwości  wykonywania

zadań zarządcy nieruchomości.

12. Zmniejszono plan w dz. 921, rozdz. 92116, z § 2480 w kwocie 60.000 zł, z pozostałej

kwoty  wyszczególnić  210.000  na  zabezpieczenie  pokrycia  wynagrodzeń  wraz  z

pochodnymi dla pracowników.

Z  przedstawionej  informacji  przez  Dyrektora  Biblioteki  na  wynagrodzenia  wraz  z

pochodnymi  należy  zabezpieczyć  kwotę  256.334 zł.  Skutkuje  to  brakiem możliwości

właściwego  funkcjonowania  biblioteki,  ewentualnie  zmniejszeniem  zatrudnienia.

Jednocześnie ingeruje to w kompetencje dyrektora biblioteki, organ stanowiący udziela

dotacji  podmiotowej  na  jej  funkcjonowanie,  realizacja  zadań  należy  do  kompetencji

dyrektora.
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Na zadaniach inwestycyjnych: 

1.   Zmniejsza  się  wydatki  w dz.  010,  rozdz.  01010,  -  §  6050  z  zadania  „Rozbudowa i

modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych" w kwocie 150.000 zł.

Jest  duże  zapotrzebowanie  na  drobne  pojedyncze  rozbudowy  sieci  zgłaszane  przez

mieszkańców oraz konieczność modernizacji sieci związana z zaleceniami PSP (wymiana

hydrantów). 

2. Wprowadza się zadanie „Wykonanie wodociągu w miejscowości Goworki- droga ozn. nr

geod. 139/9 i 139/11"- 20.000 zł, - brak podstaw do realizacji zadania, gdyż gmina nie

posiada prawa własności gruntu, brak jet zgody właścicieli.

3. Zmniejszono plan w dz. 600, rozdz. 60016

- § 6050 z zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 221/2, 217/5 i 184 w msc.

Laskowiec  i  Teodorowo"  w  kwocie  50.000  zł,  -  brak  możliwości  opracowania

dokumentacji, ubiegania się o dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy

dróg lokalnych, 

- § 6050 z zadania „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej ozn. Nr 322" w kwocie

20.000 zł, - zdjęto środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- § 6050 z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej

ozn. Nr 60/2,  61/2, 62/2, 63, 152/1 w msc. Przytuły Stare" w kwocie 50.000 zł,  -

zdjęto środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- § 6050 z zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 219 w msc. Teodorowo" w kwocie

30.000 zł, - zdjęto środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

4. Wprowadza się zadanie „Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i drogi ozn. nr geod. 530 w

Dzbeninie"-  w kwocie  260.000 zł,  jednocześnie określa  się  lata  realizacji  2016-2018.

Brak  pełnego  uzbrojenia  w  pasie  drogi  na  chwilę  obecną  przebudowa  drogi  jest

bezzasadna.

5.  Zmniejszono  plan  w  dz.  700,  rozdz.  70005,  §  6050  z  zadania  „Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości"

w kwocie 100.000 zł, jednocześnie zmienia się całkowitą wartość zadania na 300.000 zł i

zmniejsza  wydatki  o  800.000  zł  w  2019  roku.  Brak  możliwości  realizacji  -  wartość

kosztorysowa około 1,2 mln.

6. Zmniejszono plan w dz. 754, rozdz. 75412, § 6050 z zadania „Remont budynku OSP w

Borawem" w kwocie 35.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o 35.000 zł w 2019
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roku. Pozostałą kwotę 15.000 zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej.

Brak możliwości realizacji z powodu za małej kwoty.

7. Wprowadza  się  zadanie  „Budowa  sali  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  im.

Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie"- w kwocie 1.350.000 zł, jednocześnie określa

się całkowita wartość zadania- 3.000.000 zł, lata realizacji 2018-2019, w 2018- 1.350.000

zł, w 2019- 1.650.000 zł, - brak tytułu prawnego do nieruchomości.

8. Wprowadza się zadanie „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej

w Drwęczy"- w kocie 40.000 zł. Brak miejsca na lokalizację parkingu.

9. Zwiększono środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie dachu na budynku mieszkalnym -

pomoc rodzinie wielodzietnej w miejscowości Laskowiec.

O możliwości przyznania zasiłku celowego na podstawie art.  39 ust.  1 2, specjalnego

zasiłku celowego lub zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod

warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową na

podstawie art. 41 pkt 1 i 2 decyduje sytuacja życiowa, w której znalazła się strona. Aby

można było ocenić,  czy w danej sprawie zachodzą przesłanki do udzielenia wsparcia,

organ administracji  winien wnikliwie ustalić sytuację osobistą,  rodzinną,  dochodową i

majątkową  strony,  w  tym  faktyczny  dochód  miesięczny,  wydatki  związane  z  jej

utrzymaniem – z uwzględnieniem stanu zdrowia strony (członków jej rodziny) i kosztów

ponoszonych na utrzymanie domu czy mieszkań. Art.  39 ust.  1 i 2 ustawy o pomocy

społecznej stanowi "Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie

części  lub  całości  kosztów  zakupu  żywności,  leków  i  leczenia,  opału,  odzieży,

niezbędnych  przedmiotów  użytku  domowego,  drobnych  remontów  i  napraw  w

mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu." Wskazany przez Radę Gminy cel "Zwiększono

środki  w  kwocie  30.000  zł  na  wykonanie  dachu  na  budynku  mieszkalnym  -  pomoc

rodzinie wielodzietnej w miejscowości Laskowiec" nie mieści się w zasadami i celami

pomocy społecznej, wskazującymi, że pomoc ta ma służyć osobom w przezwyciężeniu

sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać.

10. Wprowadza się zadanie „Wykonanie chodnika na ul. Ławskiej w miejscowości Rzekuń"-

w kwocie 30.000 zł. Powyższe zadanie uwzględnione już jest w zadaniu pn. Przebudowa

ul. Ławskiej (...)

11.  Zmniejszono plan  w dz.  921,  rozdz.  92109,  §  6050 z  zadania  „  Budowa świetlicy i

zagospodarowanie  terenu  w  miejscowości  Przytuły  Stare"  w  kwocie  50.000  zł,
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jednocześnie  zwiększa  się  wydatki  o  50.000  zł  w  2019  roku,  -  uniemożliwia  to

pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

12. Wprowadza się zadanie „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dzbenin"- w kwocie

35.000  zł.  Dublowanie  zadania,  powyższe  uwzględniono  w  zadaniu  pn:  Miejsca

integracji…

13. Wprowadza się zadanie „Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka"- w

kwocie 50.000 zł. Brak tytułu prawnego do części budynku.

14. Wprowadza  się  zadanie  „Budowa  kanalizacji  w  miejscowości  Ławy  os.  Zielone"  w

kwocie 100.000 zł. Zbyt mała kwota na realizację zadania.

15. Wprowadza  się  zadanie  „  Wykonanie  monitoringu  w  Szkole  Podstawowej  im.

Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie"- w kwocie 15.000 zł. Brak tytułu własności.

16. Wprowadza  się  zadanie  pn.  „Termomodernizacja  budynku  OSP  Rzekuń  wraz  z

zagospodarowaniem  działki"  w  kwocie  150.000  zł  –  Budynek  objęty  jest  zakresem

innego zadania inwestycyjnego.

17. Przeznaczyć  kwotę  3.000  zł  na  wykonanie  rowu  krytego  w  miejscowości  Ławy os.

Zielone. - Brak możliwości realizacji zadania z powodu brakiem warunków technicznych

do odprowadzenia dróg opadowych.

18.  W dz. 926, rozdz. 92695, wydatki majątkowe, § 6050 zadanie „ Budowa otwartej strefy

aktywności w msc. Rzekuń" wskazuje się miejsce wykonania zadania - działka ozn. nr

geod. 124 w Rzekuniu. - Teren działki objęty jest innym zadaniem inwestycyjnym, na

które Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

Wnioskami  zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej wykreślono również upoważnienia

zawarte w § 8  projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok

oraz § 2  projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2027.

Wykreślając wszystkie upoważnienia spowoduje to brak możliwości właściwej realizacji

inwestycji.

                                                                                                       Stanisław Godzina

                                                                                                                  Wójt Gminy Rzekuń
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