Elektronicznie podpisany przez:

Jolanta Nowak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Po
dnia 23 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/3/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chocz na 2021 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 27/2020
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 października 2020 r., z późn. zm.,
w składzie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Jolanta Nowak
Zbigniew Czołnik
Małgorzata Łuczak

działając na podstawie art. 13 pkt 3 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. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez
Burmistrza Gminy Chocz projekcie uchwały budżetowej Gminy Chocz na 2021 rok
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Projekt budżetu Gminy Chocz na rok 2021 przesłany do tut. Izby w dniu 13 listopada 2020 r. został
sporządzony z uwzględnieniem postanowień uchwały Nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Chocz z dnia 30
września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chocz.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 23.581.788,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.591.576,24 zł
oraz dochody majątkowe w kwocie 990.212,00 zł,
b) wydatki w kwocie 23.814.661,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.499.863,24 zł oraz
wydatki majątkowe w kwocie 2.314.798,00 zł,
c) przychody w wysokości 1.051.098,00 zł
d) rozchody w kwocie 818.225,00 zł.
Spełniona została zatem zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić
budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6.
Wynik budżetu to deficyt w wysokości 232.873,00 zł. Zgodnie z postanowieniem § 3 projektu
uchwały zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
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finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach.
2. Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz majątkowe.
Zatem spełniony został wymóg określony w art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
3. Prognozowane dochody Gminy na 2021 rok są niższe o 16,18% od planowanych dochodów na 2020
rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych
zostały zaplanowane na 2021 r. w wysokości wyższej o 4,82% od planowanych w 2020 roku wg
stanu na dzień 30.09.2020 r.
4. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych w kwocie 6.878.583,00 zł,
b) subwencję ogólną w kwocie 9.062.236,00 zł w tym:
część wyrównawcza w kwocie 4.633.992,00 zł,
część oświatowa w kwocie 4.217.566,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 210.678,00 zł.
5. Planowane wydatki na 2021 rok są niższe o 24,85% od planowanych w budżecie na 2020 r. wg
stanu na koniec III kwartału 2020 r. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie
niższym o 73,02% od planowanych w budżecie na 2020 r. wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
Zaplanowano wydatki na zadania obligatoryjne.
6. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Stwierdzono, iż:
a) kwota rezerwy ogólnej jest zgodna z postanowieniami art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych.
b) wielkość rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego odpowiada
wymogom art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1856).
7. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
8. Proponowany zakres upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu
nie budzi zastrzeżeń.
9. W treści projektu uchwały budżetowej i w załączniku nr 8 do projektu wyodrębniono dochody z
tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. W treści normatywnej uchwały podano dochody z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane.
10.
W treści projektu uchwały budżetowej i w załączniku nr 11 do projektu wyodrębniono
wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wraz z podaniem kwoty w załączniku.
11. W odrębnym załączniku (nr 9) przedstawiono fundusz sołecki, w formie zestawienia
wydatków z podaniem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych
sołectw, zaplanowany w oparciu o Uchwałę Nr XV/91/2016 Rady Miejskiej Gminy Chocz z
dnia 22 marca 2016r.
III.
Ponadto Skład Orzekający informuje, że:
1. Z załącznika nr 2 (plan wydatków) oraz z załącznika nr 7 (zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu gminy) wynika, iż Gmina zaplanowała wydatki z tytułu dotacji celowej
na pomoc finansową w rozdziale 90026 –„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”(§
2710 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu
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terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, kwota 3.000,00 zł). Skład Orzekający
przypomina o podjęciu stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przed
przekazaniem środków finansowych.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Jolanta Nowak

Pouczenie:

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