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Uchwała SO-0952/56/10/Ln/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pępowo 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 osobach:
Przewodnicząca:

Małgorzata Okrent

Członkowie:

Zdzisław Drost
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, z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez
Wójta projekcie uchwały budżetowej Gminy Pępowo na 2021 rok
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Wójta w dniu 13 listopada 2020 roku. Wraz
z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz z informacja o sytuacji finansowej
Gminy, z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz jego prognozy w roku budżetowym
i kolejnych latach. Szczegółowość projektu oraz załączone uzasadnienie odpowiadają wymogom
określonym uchwałą Nr XXXIV/257/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pępowo.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
 dochody w wysokości 27.406.853,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26.868.339,00 zł
 wydatki w wysokości 28.719.872,68 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26.382.098,00 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 486.241,00 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetu w kwocie 1.313.019,68 zł sfinansowany zostanie
zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

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 2 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. Projekt uchwały jest kompletny,
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny, za wyjątkiem uwag wskazanych w pkt III.

4.

Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych.
III.

Skład Orzekający wskazuje, że analiza przedłożonego projektu uchwały budżetowej wykazała, co
następuje:
1. W załączniku Nr 8 „Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza
sektora finansów publicznych”, w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych,
w podsumowaniu działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wystąpił błąd
rachunkowy, bowiem wykazano kwotę 630.000,00 zł zamiast 750.000,00 zł. Kwoty dotacji
w załączniku Nr 8 wykazano zgodnie z załącznikiem nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok”.
2. W załączniku Nr 10 „Plany funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2021 rok” dla sołectwa
Siedlec wykazano przedsięwzięcie o nazwie „Remont Domu Strażaka w Siedlcu – etap II”, dla
którego przypisano klasyfikację budżetową dział 921, rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Skład Orzekający
wskazuje, że użyte nazewnictwo w odniesieniu do zadnia znajduje swoje konsekwencje
w zastosowanej klasyfikacji budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) dla zakupu usług
remontowych przewiduje § o symbolu 4270.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Małgorzata Okrent
Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
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