Elektronicznie podpisany przez:

Uchwała SO-0952/39/10/Ln/2020

Małgorzata Okrent; RIO
dnia 10 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2021 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 36/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.,
w składzie:
Przewodnicząca:

Małgorzata Okrent

Członkowie:

Zdzisław Drost
Danuta Szczepańska

działając na podstawie przepisów 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 Zarząd Powiatu Średzkiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Średzkiego na 2021 rok
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 13 listopada 2020 roku przedłożył drogą elektroniczną Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, celem zaopiniowania. Wraz
z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 22 czerwca 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLI/240/2010 w sprawie
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz
materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym ww. uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu na rok 2021 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 67.196.569,71 zł, w tym: dochody bieżące 57.576.569,71 zł oraz dochody
majątkowe 9.620.000 zł
b) wydatki w wysokości 65.357.145,58 zł, w tym: wydatki bieżące 57.532.578,58 zł oraz wydatki
majątkowe 7.824.567,00 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.

Planowane dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadania
bieżące, na inwestycje i zakupy inwestycyjne; subwencji oświatowej, wyrównawczej
i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne są z kwotami
wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
Nadwyżka budżetu w wysokości 1.839.424,13 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań zwrotnych.
2. 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 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. art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest
kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres proponowanych upoważnień, jakich
organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
4. Ponadto, w projekcie uchwały stwierdzono, że Powiat planuje udzielić pomoc finansową w dziale
600 – „Transport i łączność”, rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”, § 2710 – „Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 301.243,00 zł, co wynika z załącznika Nr 2 –
„Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2021” oraz załącznika Nr 9 – „Plan dotacji dla
jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu powiatu na 2021 rok”. Z dołączonego
do projektu uchwały budżetowej uzasadnienia (str. 14) wynika, że będzie to pomoc finansowa w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Zaniemyśl,
Kleszczewo oraz Kostrzyn. Skład Orzekający przypomina o konieczności podjęcia stosownej
uchwały w sprawie pomocy finansowej oraz udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich przed przekazaniem środków finansowych.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Małgorzata Okrent
Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie
14 dni od daty jej doręczenia
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