Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/30/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 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 składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

Zbigniew Czołnik
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 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 w dniu
13 listopada 2020 roku przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego projekcie uchwały budżetowej
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rok
opinię pozytywną

Uzasadnienie
Przedłożony w dniu 13 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi został opracowany z uwzględnieniem postanowień uchwały Nr L/644/2010 Rady Miejskiej w
Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
( zm. uchwałą Nr XXXIV/397/2017 z dnia 2017-05-31).
I. 1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:


dochody w wysokości 348.045.735,69 zł, z tego: dochody bieżące - 341.745.735,69 zł, dochody
majątkowe - 6.300.000,00 zł,



wydatki w kwocie 372.043.391,48 zł, z tego: wydatki bieżące - 325.056.150,48 zł, wydatki majątkowe
- 46.987.241,00 zł,



przychody w wysokości 35.350.000,00 zł



rozchody w kwocie 11.352.344,21 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących,
a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
Wynik budżetu to deficyt w wysokości 23.997.655,79 zł. Zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1
projektu uchwały zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku
krajowym.
2. Dochody i wydatki zostały zaplanowane w szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W dochodach i
wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz majątkowe. Zatem spełniony
został wymóg określony w art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
II.1 Prognozowane dochody Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2021 rok planowane są na poziomie
niższym o 8,54% od planowanych dochodów na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., z tego
dochody bieżące planowane są na poziomie niższym o 0,04%, a dochody majątkowe są niższe o
83,81%.
2. Przyjęte w projekcie budżetu kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań

bieżących, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości
wynikającej z informacji Wojewody Wielkopolskiego, informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz
Ministra Finansów. Natomiast projekt planu dotacji na wychowanie przedszkolne (rozdz. 80104, § 2030)
oszacowany został przez Wydział Edukacji i Sportu na podstawie liczby dzieci w wieku 2,5 – 5 lat na
dzień 10 września 2020 roku oraz kwoty 1 434,58 zł przysługującej na dziecko w przedszkolu.
III.1. Wydatki na 2021 rok planowane są na poziomie niższym o 6,33% w stosunku do planowanych w
budżecie roku 2020 wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na
poziomie niższym o 2,09% od planowanych w budżecie roku 2020 wg stanu na dzień
30.09.2020 r. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano
w 2021 roku na poziomie wyższym o 0,20% od ich wielkości planowanej na koniec
III kwartału 2020 r.
2. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł, w tym na Program Zwalczania Narkomanii w
kwocie 396.050,00 zł. Wydatki te są równe wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
3. W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę budżetową ogólną i rezerwy celowe. Kwoty rezerw nie
przekraczają progu określonego w art. 222 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana została w wysokości
spełniającej wymogi art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. 2020, poz. 1856). .
4. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach
publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
5. Proponowany zakres upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzi zastrzeżeń. Jednakże Skład Orzekający wskazuje, iż upoważnienie określone w § 10 pkt 3
uchwały winno być doprecyzowane o stwierdzenie, iż nie dotyczy ono zmian na zadaniach
majątkowych będących przedsięwzięciami wieloletnimi.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.
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.

