Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 14 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr SO – 0952/41/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Koźminek 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 roku,
w składzie:
Przewodniczący:
Zbigniew Czołnik
Członkowie:
Małgorzata Łuczak
Jolanta Nowak
działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
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 Koźminek projekcie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021
rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Przedłożony w dniu 16 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został sporządzony z uwzględnieniem postanowień
uchwały Nr XLII/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia procedury
opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu.
I.1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:





dochody w wysokości
wydatki w kwocie
przychody w kwocie
rozchody w kwocie

33.764.340 zł, w tym dochody bieżące –
34.120.212,88 zł, w tym wydatki bieżące –
1.517.612,00
1.161.739,12 zł.

33.334.382,13 zł,
31.905.790,20 zł,

Z powyższego wynika, iż dochody bieżące ustalono na poziomie wyższym niż planowane wydatki.
Zachowana została zatem zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.
Wynik budżetu to planowany deficyt w wysokości 355.872,88 zł. Z projektu uchwały wynika, iż
zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
( patrz pkt
2. Dochody i wydatki zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W dochodach
i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz majątkowe. Zatem
spełnione zostały wymogi wynikające z art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
II.1.Prognozowane dochody Gminy na 2021 rok są niższe o 9,56 % 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 większej o 7,77 % od planowanych w 2020 roku wg
stanu na dzień 30.09.2020 r.
2. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dotacje celowe:
 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami w kwocie 11.712.313 zł,
 otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 407.638 zł,
oraz subwencję ogólną w kwocie 10.978.941 zł, w tym:


część oświatową w kwocie

5.382.042 zł,



część wyrównawczą w kwocie

5.554.057 zł

 część równoważąca w kwocie 42.842 zł.
3. Kwoty subwencji, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami, dotacji celowych na zadania własne zaplanowane są w wysokościach wynikających z
zawiadomienia dysponenta.
III.1. Planowane wydatki na 2021 rok są niższe o 15,97 % od planowanych w budżecie na 2020 r. wg
stanu na koniec III kwartału 2020 r. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym o 3,45 %
od planowanych w budżecie na 2020 r. wg stanu na dzień 30.09.2020 r., w tym wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) ustalono w kwocie
wyższej o 6,81 % od planowanych wydatków na ten cel na koniec III kwartału 2020 r.
2. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103.000 zł zostały
przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 98.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 5.000 zł.
3. Kwota planowanej w projekcie uchwały budżetowej rezerwy ogólnej spełnia wymogi określone przez
art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona na poziomie
wynikającym z dyspozycji art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym.
4. W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, a także wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
5. Projekt uchwały określa plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
6. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności określonych w art. 212 i art. 215 ustawy.
7. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu
nie budzi zastrzeżeń.
IV. Inne uwagi.
W § 6 uchwały postanowiono, że „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i
pożyczek w wysokości 2 517 612,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00 zł.”. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych uchwała budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. Zatem
uwzględniając planowane w budżecie Gminy Koźminek przychody i rozchody oraz postanowienia § 3
uchwały określającego źródła sfinansowania deficytu budżetu § 6 uchwały winien otrzymać
następujące brzmienie „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w
wysokości 2 517 612,00 zł, w tym:
 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie
1 000 000,00 zł
 na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 355 872, 88 zł
 na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.161.739,12 zł.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zbigniew Czołnik

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

