Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/20/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2021 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 27/2020
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku (ze zm.) w
osobach:
Przewodnicząca:

Beata Rodewald-Łaszkowska

Członkowie:

Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska

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 ze zm.) wyraża o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.
Burmistrz Lwówka w dniu 12 listopada 2020 r. przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Poznaniu projekt uchwały budżetowej na 2021 r., celem zaopiniowania.
Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 15 lipca 2010 r. Rada podjęła uchwałę Nr XLI/266/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej (zmienionej uchwałą Rady Nr XLII/272/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.).
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają
wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
- dochody w wysokości 51.379.141,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 47.875.324,00 zł,
- wydatki w wysokości 50.621.609,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46.304.288,35 zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 3.814.629.84 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nadwyżka budżetu w wysokości 757.532,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu
wykupu innych papierów wartościowych.

W projekcie zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1.142.468,00 w tym: z tytułu sprzedaży
innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych w kwocie 142.468,00 zł, natomiast rozchody zaplanowano w
kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.
2. W dochodach w dz. 801, rozdz. 80104 „Przedszkola” § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)” przyjęto kwotę 353.040,00 zł. Jednostka nie posiada zawiadomienia dysponenta o
wysokości należnej dotacji, ale w uzasadnieniu do projektu (na str. 1) zawarto informację o sposobie
jej wyliczenia.
3. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą
się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy finansach publicznych, a rezerwa
celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie
określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019

r. poz. 1856).
4.W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w wykazie
przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5.Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
III.
Skład Orzekający wskazuje, że w uzasadnieniu do projektu uchwały (str.2) zawarto informację, iż
„Wydatki zaplanowano wyższe aniżeli dochody, deficyt zostanie sfinansowany przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych”, podczas gdy projekt zakłada osiągnięcie nadwyżki w
wysokości 757.532,00 zł. Planowane do zaciągnięcia przychody z tytułu sprzedaży papierów
wartościowych maja być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Mając na uwadze całokształt dokonanych ustaleń i analiz Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Beata Rodewald-Łaszkowska
Pouczenie: Od uchwały Składu

Orzekającego służy odwołanie do

Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

