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Uchwała Nr SO-0952/46/8/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brudzew
na 2021 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r.
w osobach:
Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie:

Zofia Ligocka
Renata Konowałek

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), w związku z art. 91 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wyraża
o

przedłożonym

przez

Wójta

projekcie

uchwały

budżetowej

Gminy

Brudzew

na

2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Wójt w dniu 23 listopada 2020 roku przedłożył tutejszej Izbie projekt uchwały budżetowej na
2021 rok w celu zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały
oraz materiały informacyjne.
W dniu 28 września 2012 r. Rada Gminy Brudzew podjęła uchwałę Nr XXII/126/2012
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brudzew. Szczegółowość
projektu i uzasadnienie załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym ww. uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 30.902.940 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 30.031.269 zł,
- wydatki w wysokości 33.071.793,28 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 30.903.886,40
zł.
Planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych są wyższe od
wydatków bieżących.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.168.853,28 zł ma zostać sfinansowany przychodami
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w wysokości 2.918.853,28 zł (w tym: przychody
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 500.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie
2.418.853,28 zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§
992) w kwocie 750.000 zł.

3. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych
mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy finansach
publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
jest wyższa od kwoty minimalnej określonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
4.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest
kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny, za wyjątkiem uchybień wymienionych
w pkt III. uzasadnienia.

5.

Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych.

6.

W postanowieniu § 9 projektu uchwały budżetowej wynika, że wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 610.000,00 zł przeznacza się na wydatki na
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.156,00 zł. Z powyższego wynika, że
planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają pełnych
kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

III.
Skład Orzekający na podstawie analizy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stwierdził, iż:
1) w projekcie uchwały budżetowej przywołując Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, wskazano nieaktualną publikację, mianowicie: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.,
zamiast: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.,
2) w załączniku nr 4 obrazującym „Wydatki majątkowe 2021 r.” do projektu uchwały
budżetowej w dz. 900 /Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ rozdz. 90095 /Pozostała
działalność/ § 6050 /Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ zaplanowane wydatki
wykazano w kwocie 544.337,64 zł, natomiast z załącznika nr 2 dot. „Wydatków budżetu”
wynika kwota 532.337,64 zł,
3) w załączniku nr 9 pn. „Zestawienie funduszu sołeckiego na 2021 rok”, w dz. 900 /Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska/ rozdz. 90095 /Pozostała działalność/ § 4210 / Zakup
materiałów i wyposażenia/ ustalono wydatki w łącznej kwocie 29.000 zł (sołectwo Brudzew –
5.000 zł, Chrząblice – 16.000 zł, Izabelin – 5.000 zł, Krwony – 3.000 zł), a w załączniku nr 2
„Wydatki budżetu” do projektu uchwały budżetowej, w przedmiotowej podziałce klasyfikacji

budżetowej zaplanowano wydatki w niższej wysokości, tj. 25.000 zł. Powyższe wskazuje, że
budżet nie będzie zapewniać środków na realizację przedsięwzięć.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak
w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
/-/ Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

