Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 1 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/21/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo 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 r. ze
zmianami 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 1992r. 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.), wyraża o przedłożonym przez
Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagami.
Uzasadnienie
I.
Wójt Gminy 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 23 czerwca 2010 roku Rada Gminy Miedzichowo podjęła uchwałę Nr XXVII/205/2010 w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz
materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 20.211.943,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 20.241.113,00 zł,
- wydatki w wysokości 19.995.715,71 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 19.839.765,62 zł.

Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o
kwotę 401.347,38 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o
finansach publicznych.
Nadwyżka budżetu w wysokości 266.227,29 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek
i wykupu innych papierów wartościowych.
Projekt przewiduje:
- przychody w kwocie 83.772,71 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- rozchody w kwocie 350.000,00 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych
(300.000,00 zł), z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (50.000,00 zł).
Z wyliczenia na podstawie bilansu za 2019 rok wynika, że Gmina Miedzichowo na dzień 31.12.2019
roku posiadała wolne środki w kwocie 1.080.911,- zł, z czego w budżecie 2020 roku zaangażowano
kwotę 600.000,00 zł. Teoretycznie zatem do dyspozycji pozostaje kwota 480.911,00 zł, czyli kwota
wyższa niż kwotę przyjęto w projekcie na 2021 rok.
Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że po zamknięciu roku budżetowego 2020 kwota wolnych
środków może ulec zmianie (zarówno na plus, jak i na minus). W przypadku zaangażowania do końca
2020 roku w budżecie pozostałej kwoty wolnych środków konieczna będzie zmiana w zakresie planu
roku 2021 mająca na celu zbilansowanie budżetu.
2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej mieszczą
się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o 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).
3. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
4. Analiza projektu uchwały wykazała, że nie zaplanowano wydatków na zdania obowiązkowe w dz.
921 rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. W uzasadnieniu do projektu uchwały
(str. 42) Wójt zawarł informację, że „nie zaplanowano wydatków na ochronę zabytków i opieki nad
zabytkami. Gmina posiada program opieki nad zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i
prawne, na 2019 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.”.
III.
1. Analiza przedłożonego projektu w powiązaniu z projektem sprawie WPF wykazała rozbieżności w
zakresie źródeł przychodów. W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, w zał. nr 5 (przychody i
rozchody budżetu) przewidziane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

(§950) w kwocie 83.772,71 zł, natomiast w projekcie WPF (zał. Nr 1, rok 2021) w takiej kwocie
zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2).
2. W załączniku Nr 4 do przedłożonego projektu pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok” wystąpiły następujące błędy:
- w sołectwie Jabłonka Stara wykazano planowane wydatki ogółem w kwocie 24.209,89 zł, natomiast
z podsumowania poszczególnych paragrafów, wynika kwota 25.209,89 zł. Wpływa to również na
kwotę ogółem planowanych wydatków funduszu sołeckiego,
- w części tabelarycznej „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego”, będącego podsumowaniem
poszczególnych paragrafów:
a) wydatków bieżących funduszu sołeckiego, błędnie wykazano kwoty w:
Rozdział

Paragraf

Projekt

Z podliczenia

60016

4210

10.000,00

7.500,00

90004

4210

6.414,63

7.439,67

92109

4210

2.800,00

15.909,89

92109

4300

10.400,00

9.000,00

92195

4210

26.575,61

27.050,57

92195

4300

21.500,00

22.500,00

b) wydatków majątkowych funduszu sołeckiego w rozdz. 92109 § 6060 wykazano kwotę 11.709,89 zł,
podczas gdy w zestawieniu tabelarycznym poszczególnych sołectw kwota ta została wykazana w
sołectwie Jabłonka Stara w rozdz. 92109 § 4210. Nadmienić należy, iż ww. kwota wydatków została
wykazana w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” w rozdz. 92109 § 6060.

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.

