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Uchwała SO-0952/20/20/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu
Gminy Kiszkowo
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:
Członkowie:

Michał Suchanek,
Karol Chyra,
Aldona Pruska,

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.),
o przedłożonym przez Wójta Gminy Kiszkowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Kiszkowo
na 2021 rok wyraża
opinię pozytywną
z uwagami zawartymi w pkt III uzasadnienia.
Uzasadnienie
I.

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Wójta Gminy Kiszkowo w dniu
17 listopada 2020 r. Szczegółowość projektu oraz materiały informacyjne dołączone do
projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XI/64/19 Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 cyt. ustawy.

II.
1.
a)


b)



Analiza budżetu:
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
dochody w wysokości 26.725.000,00 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 26.216.306,00 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości 508.694,00 zł,
wydatki w wysokości 26.593.000,00 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 21.710.653,96 zł oraz
wydatki majątkowe w wysokości 4.882.346,04 zł;

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości określonej w art. 235
i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 4.505.652,04 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający
z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Nadwyżka budżetu w wysokości 132.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Rozchody, zgodnie z § 4 projektu uchwały i załącznikiem Nr 5, zaplanowano w kwocie
132.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
mieszczą się w granicach określonych w przepisach art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach
publicznych.
Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
Planowane dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na zadania
własne bieżące, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych, zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
Określone zostały wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie w kwotach zgodnych
z kwotami dotacji planowanymi przez dysponentów tych środków. Spełnia to wymóg
określony przepisami art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Planowane w projekcie budżetu na 2021 r. wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć
ujętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2021,
co spełnia wymóg art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

III. Skład Orzekający zwraca uwagę, że:
1. W załączniku Nr 9 do projektu uchwały pn. „Plan wydatków realiz. w ramach Funduszu
Sołeckiego na 2021 r. ” suma wydatków dla sołectw w rozdziale 92109 grupa paragrafów
1100 stanowi kwotę 147.643,44 zł, podczas gdy z załącznika Nr 3 do projektu uchwały pn.
„Plan wydatków budżetu Gminy Kiszkowo na 2021 r. zaplanowała wydatki w kwocie
140.643,44 zł.
Z powyższego wynika, że uchwała budżetowa (projekt uchwały) nie zabezpiecza wydatków
na ww. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.
2. Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 1.251.000,00 zł (suma § 0490 i § 0690). Natomiast wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano
w wysokości 1.250.000,00 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) ustawodawca zakazał wykorzystywania środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r. ust. 1aa
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ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (czyli również dochody zaplanowane w § 0690) nie mogą być
wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego

/-/ Michał Suchanek

Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały.
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