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Uchwała SO-0952/30/20/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu
Gminy Kłecko
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 Burmistrza Gminy Kłecko projekcie uchwały budżetowej Gminy Kłecko
na 2021 rok wyraża
opinię pozytywną
z uwagą zawartą pkt III.1 uzasadnienia.
Uzasadnienie
I.

1.

2.

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Burmistrza Gminy Kłecko w dniu
19 listopada 2020 r., tj. po terminie wymaganym art. 238 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały
informacyjne.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu
odpowiadają wymogom określonym w uchwale Nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Kłecko
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Kłecko oraz jej zmianami dokonanymi uchwałą Nr XXXVI/251/10 z dnia 29 października
2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Kłecko.
Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 cyt. ustawy.

II. Analiza budżetu:
1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) dochody w wysokości 41.873.377,76 zł, w tym:
 dochody bieżące w kwocie 38.820.977,76 zł oraz
 dochody majątkowe w kwocie 3.052.400,00 zł,
b) wydatki w wysokości 46.941.274,23 zł, w tym:
 wydatki bieżące w kwocie 36.561.970,14 zł oraz
 wydatki majątkowe w kwocie 10.379.304,09 zł.
Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 5.067.896,47 zł ma zostać sfinansowany
kredytem i pożyczką.
Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 2.259.007,62 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu
art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z § 4 projektu uchwały i załącznikiem Nr 5, planuje się:
1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
7.326.463,00 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie
2.258.566,53 zł;
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 dla Burmistrza Gminy Kłecko, określonych
w § 8 projektu uchwały, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzi zastrzeżeń.
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.
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 1.979.134,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.979.134,00 zł.

III. Skład Orzekający:
1. Zwraca uwagę, że rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego nie mieści się w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020 poz. 1856) – zaplanowana kwota rezerwy
w wysokości 125.000,00 zł stanowi 0,49% wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
2. Wskazuje, że w projekcie uchwały wystąpiła niespójność między postanowieniami uchwały
w jej części normatywnej a załącznikiem Nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu gminy na 2021
rok”. W załączniku (w podsumowaniu) i w części normatywnej projektu uchwały (§ 2)
przedstawiono wydatki w kwocie 46.941.274,23 zł, natomiast z podsumowania
rachunkowego poszczególnych wydatków zaprezentowanych w załączniku wynika kwota
46.941.324,23 zł (różnica 50,00 zł).
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3.

Wskazuje, że w załączniku Nr 2 w dz. 801, rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie
311.527,12 zł, natomiast z uzasadnienia wynika, że wydatki w tym rozdz. planuje się na kwotę
311.477,12 (różnica 50,00 zł).
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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