Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 11 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/37/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarocińskiego 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 roku,
w składzie:
Przewodniczący:
Zbigniew Czołnik
Członkowie:
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 roku 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 Zarząd Powiatu Jarocińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Przedłożony w dniu 13 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został sporządzony z uwzględnieniem postanowień
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Nr LII/279/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.
I. 1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
 dochody w wysokości 91.165.821,97 zł, w tym dochody bieżące – 88.743.843,97 zł,
 wydatki w kwocie
89.286.461,97 zł, w tym wydatki bieżące – 80.714.115,64 zł,
 przychody w kwocie 150.000 zł,
 rozchody w kwocie 2.029.360 zł.
Z powyższego wynika, iż planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących. Zachowana została, zatem zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1.879.360 zł, która zgodnie z postanowieniem § 4
projektu uchwały budżetowej przeznaczona jest na sfinansowanie wykupu innych papierów
wartościowych (obligacji) oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .
2. Dochody i wydatki zostały ustalone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z
wyodrębnieniem dochodów i wydatków: bieżących i majątkowych. Zatem spełniony został wymóg
określony w art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
II.1. Prognozowane dochody Powiatu na 2021 rok są niższe o 4,62 % od planowanych na 2020 rok, wg
stanu na koniec III kwartału 2020 roku. Wpływy z opłat zaplanowano na poziomie niższym o
2,86 % od ich wielkości ustalonej w planie na 2020 r. wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
2. W projekcie budżetu zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 47.769.946 zł, w tym:
część oświatową w wysokości
41.295.657 zł,
część równoważącą w kwocie
1.375.211 zł,
część wyrównawczą w wysokości 5.099.078 zł.
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3.Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne,
subwencji planowane są w wysokościach wynikających z zawiadomienia dysponenta.
III. 1.Planowane wydatki na 2021 rok są niższe o 10,41 % od planowanych na 2020 rok, wg stanu na
dzień 30.09.2020 r. Natomiast wydatki bieżące przewidziane do poniesienia w roku 2021 są niższe
o 0,35 % od planowanych w budżecie roku 2020 wg stanu na koniec III kwartału 2020r. Wydatki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o finansach
publicznych) ustalono na poziomie wyższym o 4,92 % od planowanych na koniec III kwartału 2020
roku.
2. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną oraz celową. Kwota planowanej w
projekcie uchwały budżetowej rezerwy ogólnej spełnia wymogi określone przez art. 222 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wielkość rezerwy celowej na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wypełnia dyspozycję wynikającą z art. 26 ust.
4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
3. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności określonych w art. 212 i art. 215 ustawy o finansach
publicznych.
IV. Inne uwagi.
Skład Orzekający wskazuje, że:
a) upoważnienie dla Zarządu Powiatu określone w § 11 pkt 1 winno zostać doprecyzowane, iż w
zakresie wydatków majątkowych:


nie obejmuje ono prawa do likwidacji i tworzenia nowych zadań



nie dotyczy ono zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi
b) postanowienie § 12 winno zostać doprecyzowane o postanowienie, iż określone tam
zobowiązania mogą być przez Zarząd Powiatu zaciągane tylko na wydatki bieżące.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

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.

