Elektronicznie podpisany przez:
Karol Chyra; RIO w Poznaniu
dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/18/16/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi Gminy Czermin 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
składzie:
Przewodniczący: Karol Chyra
Członkowie:

Katarzyna Kosmowska
Michał Suchanek

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, 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 Wójta Gminy Czermin projekcie uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2021 rok

opinie pozytywną
Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
przyjęty zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Czermin w dniu 12 listopada 2020 r.
przedłożony został tut. Izbie w dniu 13 listopada 2020 r. t. j. w terminie wymaganym w art. 238
ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z
późn. zm.)
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu
odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XXXI/189/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25
czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
I.1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości
- dochody bieżące

25.400.000,00 zł
25.229.000,00 zł

- dochody majątkowe

171.000,00 zł

b)

wydatki w kwocie

28.486.222,00 zł

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
c) przychody w wysokości
d) rozchody w wysokości

24.417.201,36 zł
4.069.020,64 zł
3.986.062,00 zł
899.840,00 zł

Prognozowane dochody bieżące wyższe są od wydatków bieżących, co zapewnia realizację
zasady określonej w art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Deficyt budżetu w kwocie 3.086.222,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i
kredytów na rynku krajowym w kwocie 463.875,00 zł oraz przychodami z pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 2.622.347 zł.
2. Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz
majątkowe.
3. Prognozowane dochody Gminy na 2021 rok są niższe o 1,01% planowanych dochodów
Gminy na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., z tego dochody bieżące odnotowują
spadek o 0,20%, spadek odnotowano również w dochodach majątkowych o 55,00%. W
projekcie budżetu uwzględnione zostały podstawowe źródła dochodów własnych.
4. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dotacje celowe:
a) z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych,
b) z budżetu państwa na bieżące zadania własne.
Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, oraz dotacje celowe na zadania własne (za wyjątkiem dotacji w dziale
801, rozdz. 80104, paragraf – 2030 i dotacji w dziale 852, rozdz.85203, paragraf 2010 ),
zaprojektowane zostały w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego i Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.
5. Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych, planowane są w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.
6. Przewidywane wydatki na 2021 rok są niższe o 2,45% od planowanych wydatków
budżetowych na 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., z tego wydatki bieżące
odnotowują spadek o 0,83% od planowanych wydatków roku 2020, wydatki majątkowe
zaplanowano w kwocie 4.069.020,64.zł tj. na poziomie niższym o 11,19% od planowanych
wydatków majątkowych w budżecie roku 2020 wg stanu na dzień 30.09.2020 roku.
7. Projektowane kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
odpowiadają wielkościom planowanych dotacji.
8. W projekcie uwzględniono wydatki na zadania obligatoryjne. Zaplanowano m.in. wydatki na
zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) zaprojektowane w dz. 010 – Rolnictwo
i łowiectwo. Wpłaty na rzecz izb rolniczych zabezpieczono w wysokości 2,02% wpływów z
podatku rolnego.
9. W projekcie budżetu zgodnie z wymogami art. 212 ust.1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 ustawy o
finansach
publicznych wyodrębniono:
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska i wydatki z zakresu ochrony
środowiska.
Wydatki na ww. zadania przewidziane zostały w kwotach wynikających z planowanych
dochodów na wymieniony cel.
Prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w całości przeznaczone
zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
10. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wydatki przewidziane w wykazie przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029.
11. W projekcie uchwały budżetowej, rezerwa ogólna określona w wysokości 29.000,00 zł
stanowi 0,10% prognozowanych wydatków na 2021 rok. Rezerwa celowa na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.000,00 zł, stanowi 0,50%
wydatków, o których mowa w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2020, poz. 1856).
Zaplanowane kwoty rezerw (ogólnej i celowej) mieszczą się w granicach wynikających z art.
222 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
12. Zakres proponowanych upoważnień, które organ stanowiący ma zamiar udzielić
organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
13. W projekcie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na Fundusz sołecki. Rada Gminy
Czermin uchwałą Nr V/27/15 z dnia 25 marca 2015 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w
budżecie Gminy środków stanowiących Fundusz sołecki.

Biorąc pod uwagę całokształt dokonanych ustaleń i analiz, Skład Orzekający postanowił
jak w sentencji.

Przewodniczący

Składu Orzekającego

Karol Chyra

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

