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Uchwała Nr SO.0952/33/15/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 36/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w osobach:
Przewodnicząca
Marzena Węckowicz
Członkowie:
Monika Paczyńska
Edyta Zastrow
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 przez
Burmistrza Łobżenicy projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagą zawartą w pkt III uzasadnienia
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 15 listopada 2020 r.
(zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 listopada 2020 r.) w celu zaopiniowania.
Wraz z projektem uchwały przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
1. Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość projektu budżetu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne przedłożone wraz z projektem uchwały budżetowej odpowiadają wymogom
określonym w uchwale Nr XXXV/250/2010 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp), a w szczególności art. 212-215, art. 222,
art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3.
II.
W projekcie budżetu na 2021 r. zostały ustalone:
 dochody w wysokości 46.801.675,32 zł, tj. 94,92 % planowanych dochodów na 2020 r.,
w tym: dochody bieżące 41.757.256,00 zł, tj. 95,24 % planowanych dochodów bieżących na 2020 r.,
 wydatki w wysokości 45.432.339,57 zł, tj.83,16 % planowanych wydatków na 2020 r.,
w tym: wydatki bieżące 40.095.243,57 zł, tj. 95,40 % planowanych wydatków bieżących na 2020 r.,
 nadwyżka budżetowa w wysokości 1.369.335,75 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
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Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 1.662.012,43 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ufp.
W projekcie uchwały nie planuje się przychodów. Jako rozchody wskazano spłaty wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 1.369.335,75 zł (§ 992).
Analiza danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej, w projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w materiałach informacyjnych wykazała spełnienie relacji,
o której jest mowa w art. 243 ufp, co jest warunkiem koniecznym uchwalenia budżetu.
Wg danych sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2019 r., z uwzględnieniem planowanych przychodów
z kredytów i pożyczek w 2020 roku oraz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w 2020 i 2021
roku wynika, że stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie 23.300.488,59 zł, co stanowi

49,79 % planowanych dochodów na 2021 r.
5. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
6. 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. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).
7. Do projektu budżetu dołączono m.in. plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, plan wydatków z Funduszu Sołeckiego,
do których Skład Orzekający nie wnosi uwag.
8. Z przedłożonego projektu wynika, że zadania gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439), a dotyczące
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Gmin Krajny
z siedzibą w Złotowie.
9. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres proponowanych
upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
10. W uzasadnieniu do projektu budżetu wskazano założenia, jakie przyjęto do wyliczeń
prognozowanych dochodów oraz kalkulacji wydatków. Omówiono rodzaje wydatków planowanych
do realizacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
III.
Skład Orzekający czyni następującą uwagę:
1) w załączniku nr 11 pn. „Projekt planu wydatków z funduszu sołeckiego na 2021 rok” do projektu
uchwały budżetowej w kilku sołectwach zostały ujęte przedsięwzięcia pn.: „Wydarzenia
integracyjno-kulturalno-sportowe w sołectwie”, „Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalnosportowych”, „Organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych”, „Organizacja spotkań
integracyjno-kulturalnych".
Odnosząc się do powyższego Skład Orzekający wskazuje, iż zasady tworzenia funduszu sołeckiego
reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn.
zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 6 tej ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć,
które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Z konstrukcji tego przepisu
wynika, że wszystkie warunki określone tym przepisem muszą być spełnione łącznie.
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku (art. 5 ust. 1). Wniosek powinien zawierać
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków
określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz
z szacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem (art. 5 ust. 3). Każdorazowo, wnioskowane do realizacji
zadanie, musi być przeanalizowane pod kątem spełnienia warunków z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu
sołeckim i odpowiednio uzasadnione najpierw przez zebranie wiejskie we wniosku z oszacowaniem
kosztów przedsięwzięcia, następnie przez wójta przed uwzględnieniem wniosku w budżecie,
a wreszcie przez radę gminy włączającą przedsięwzięcie do budżetu gminy.
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, co oznacza konieczność przy realizacji przedsięwzięć
finansowanych z tego funduszu, stosowania zasad ponoszenia wydatków z budżetu, m.in. zasady
określonej w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą
jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów wydatków.
Odnosząc powyższe regulacje prawne do cytowanych zapisów zał. Nr 8 do projektu budżetu na rok
2021 Skład Orzekający wskazuje, że przedstawione przez organ wykonawczy nazwy „zadań”
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planowanych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, ze względu na wysoki poziom ogólności,
uniemożliwiają dokonanie oceny zgodności poszczególnych przedsięwzięć z przepisami zarówno
ustawy o funduszu sołeckim, jak i ustawy o finansach publicznych oraz ustawy ustrojowej.
Podkreślić przy tym należy, że jedną z podstawowych zasad finansów publicznych jest jawność
i przejrzystość. Wskazana zasada określona została w rozdziale 4 ustawy o finansach publicznych,
a także w samorządowych ustawach ustrojowych. W wykonaniu wskazanej zasady, zapisy uchwały
budżetowej oraz jej załączników winny dostarczać informacji zarówno o wielkościach środków
publicznych, jak i o sposobach i kierunkach ich wykorzystania. Tworzy to warunki dla społecznej
kontroli gospodarki publicznymi pieniędzmi, sprzyjając ich racjonalnemu wykorzystaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, organy Gminy powinny przeanalizować, czy wskazane wydatki wiążą
się z realizacją zadań Gminy wynikających z przyjętej klasyfikacji budżetowej, a także zasadność ich
poniesienia.
IV.
Skład Orzekający wskazuje, iż wystąpiła rozbieżność między załącznikami, mianowicie w załączniku
nr 2 pn. „Projekt planu wydatków budżetu na 2021 rok” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”, w rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zostały
zaplanowane wydatki w § 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 20.000,00 zł.
Natomiast z załącznika nr 6 pn. „Projekt planu wydatków majątkowych budżetu na 2021 rok” wynika,
że wydatek majątkowy na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do spółki z o. o. ZGKiM – wodociągi”
w kwocie 20.000,00 zł został sklasyfikowany w § 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”,
w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Marzena Węckowicz

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, ul. Zielona 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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