Elektronicznie podpisany przez:

Marzena Węckowicz; Regionalna Izba Obrachunkow
dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO.0952/12/15/Pi/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego 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:
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.)
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pile o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
wyraża
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został przedłożony tutejszej Izbie w dniu
13 listopada 2020 r. (uchwała Nr 405.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 12 listopada
2020 r.) w celu zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały przedłożone zostało uzasadnienie
do uchwały.
1. Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość projektu budżetu, uzasadnienie wraz
z projektem uchwały budżetowej odpowiadają wymogom określonym w uchwale
Nr X.82.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu 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.).
II.
W projekcie budżetu na 2021 r. zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 188.232.170,61 zł, tj. 94,15 % planowanych dochodów na 2020 r.,
w tym:
‒ dochody bieżące w kwocie 184.190.834,41 zł, tj. 99,94 % planowanych dochodów
bieżących na 2020 r.,
‒ dochody majątkowe w kwocie 4.041.336,20 zł. tj. 25,84 % planowanych dochodów
majątkowych na 2020 r.,
b) wydatki w wysokości 189.524.907,26 zł, tj. 86,60 % planowanych wydatków na 2020 r.,
w tym:
‒ wydatki bieżące w kwocie 179.968.556,02 zł, tj. 97,72 % planowanych wydatków
bieżących na 2020 r.,
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‒ wydatki majątkowe w kwocie 9.556.351,24 zł, tj. 27,56 % planowanych wydatków
majątkowych na 2020 r.
deficyt budżetowy w wysokości 1.292.736,65 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych
wydatków bieżących o kwotę 4.222.278,39 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg
wynikający z przepisu art. 242 ufp.
W projekcie uchwały zaplanowano przychody w całości z tytułu sprzedaży innych
papierów wartościowych (§ 931) w wysokości 6.900.000,00 zł.
Rozchody zostały zaplanowane w łącznej wysokości 5.607.263,35 zł w tym: z tytułu
wykupu innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 2.000.000,00 zł oraz spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 3.607.263,35 zł.
Analiza danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej, w projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazała spełnienie relacji, o której jest
mowa w art. 243 ufp, co jest warunkiem koniecznym uchwalenia budżetu.
Według danych ze sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2019 r., z uwzględnieniem
planowanych przychodów z kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów
wartościowych w 2020 i 2021 roku oraz spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu
innych papierów wartościowych w 2020 i 2021 roku wynika, iż stan zadłużenia
Jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 58.809.702,87 zł, co stanowi 31,24 %
planowanych dochodów na 2021 rok.
Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
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).
Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres
proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
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 zauważa, że:
1) w załączniku nr 1 pn. „Dochody budżetu powiatu na rok 2021” w rozdziale 75622 „Udziały
powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, w § 001 „Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w kwocie
34.961.927,00 zł, podczas gdy z pism Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki
Regionalnej (znak ST8.4750.8.2020) z dnia 14 października 2020 r. wynika kwota
34.511.927,00 zł;
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2) w załączniku nr 1 pn. „Dochody budżetu powiatu na rok 2021” w rozdziale 75020
„Starostwa powiatowe” zostały zaplanowane dochody w § 2710 „Dotacja celowa
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6.110,00 zł.
Z uzasadnieniu (str. 9) Zarząd Powiatu podał, iż ww. dotacje obejmują pomoc dla Powiatu
czterech gmin: Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka. Z analizy projektów budżetu
na 2021 r. ww. gmin wynika, że zaplanowały one dotację celową z tytułu pomocy
finansowej dla Powiatu w łącznej kwocie 6.110,64 zł.
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 czternastu dni od daty doręczenia uchwały.
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