
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków
bieżących, co jest zgodne z zasadą określoną wart. 242 ustawy. Zasada zrównoważenia
budżetu w części wydatków bieżących stanowi ważny element konstrukcji budżetu. Skład
Orzekający podkreśla, że wysokość nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z podstawowych
mierników oceny kondycji finansowej gminy (potencjału inwestycyjnego oraz zdolności
kredytowej), tj. jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu wydatków bieżących.
Planowana na 2017 r. nadwyżka operacyjna wynosi 1 662928 zł. Skład Orzekający wskazuje,
że wysokość spłaty zobowiązań Miasta w danym roku budżetowym uwarunkowana jest
wymogiem art. 243 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, dla danego roku budżetowego określa
się wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia Wskaźnik ten, ustalany jest jako średnia
arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące
do dochodów ogółem. Zatem uzyskany wskaźnik jednoroczny za 2017 r. będzie elementem
wyliczenia relacji wskaźników dla lat 2018 - 2020. Wykonanie dochodów bieżących
w stopniu niższym od wielkości zaplanowanej przy realizacji wydatków bieżących zgodnie
z planem wpłynie ujemnie na wynik operacyjny, a tym samym na wartości wskaźnika
dopuszczalnej spłaty zadłużenia oraz na kształtowanie się relacji opisanej wart. 243 ustawy.

Zaplanowane na 2017 r. dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 200 000 zł.
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej zostały wskazane do sprzedaży lokale
mieszkalne, działki wraz z wyceną i opisem. Składu Orzekającego wskazuje, że zgodnie
z regułą liczenia zawartą wart. 243 dochody ze sprzedaży majątku mają znaczący wpływ
na kształtowanie się wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia a tym samym
na kształtowanie się wymaganej przepisami relacji określonej wart. 243 ustawy.

Na realizacje zadań inwestycyjnych Miasto przeznaczyło środki własne, w tym
ze sprzedaży majątku w wysokości 205 000 zł .. Zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r.
inwestycje stanowią 2,8 % planowanych wydatków budżetowych.

Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załącznika: plan dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 r. oraz zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy sporządzone zgodnie z art. 215
ustawy.

Zgodnie z wymogiem art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy Miasto zaplanowało
obligatoryjną rezerwę ogólną i celowe w tym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego. Rezerwy te mieszczą się w ustawowo określonej relacji
do planowanych wydatków.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zostały zaplanowane:
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

w wysokości 325 080 zł, które w całości przeznacza się na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii,

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
w kwocie 230000 zł, które przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,

dochody w wysokości i wydatki w wysokości 1 392 300 zł związane z realizacją
zadań własnych gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie


