Elektronicznie podpisany przez:
Danuta Szczepańska; RIO
dnia 9 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/38/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego 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:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Beata Rodewald-Łaszkowska

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. 2019 poz. 2137 t.j.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) wyraża o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego przedłożył drogą elektroniczną w dniu 13 listopada
2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2021 rok,
celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożone zostało uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej na 2021 rok i materiały informacyjne.
W dniu 12 sierpnia 2010 roku Rada Powiatu Wolsztyńskiego podjęła uchwałę Nr LII/272/2010 (zmienioną
uchwałą Nr X/85/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Wolsztyńskiego. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do
projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
 W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
- dochody w wysokości 71.593.879,26 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 68.580.467,84 zł,
- wydatki w wysokości 71.826.048,22 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 68.222.435,94 zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 358.031,90 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetu w wysokości 232.168,96 zł zostanie pokryty z emisji
obligacji (§ 3 ust. 1) zamiast przychodami z tytułu emisji obligacji.

W postanowieniach projektu uchwały wykazano łączną kwotę przychodów w wysokości 2.300.000,00 zł
(§ 3 ust. 2) i łączną kwotę rozchodów – 2.067.831,04 zł (§ 3 ust. 3). W załączniku Nr 11 do projektu
uchwały przedstawione zostały przychody i rozchody budżetu wg tytułów (wg paragrafów klasyfikacji
budżetowej).
 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).
 Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach
publicznych, a w szczególności art. art. 212 i 215 ustawy. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ
stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
 Skład Orzekający informuje też o konieczności podjęcia stosownych uchwał przed przekazaniem środków
finansowych, bowiem w budżecie przewidziano następujące dotacje:


w dz. 926 rozdz. 92605 § 2710 w wysokości 22.000,00 zł;



w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 w wysokości 10.000 zł.

 Na str. 2 (uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej) Zarząd informuje, iż w projekcie wydatków
powiatu Wolsztyńskiego na 2021 rok nie naliczono składek na PFRON, ponieważ w zasobie ogółu
zatrudnionych ponad 2% legitymuje się orzeczonym stopniem o niepełnosprawności i dlatego
jesteśmy ustawowo zwolnieni z naliczania i odprowadzania tych składek.
III.
Skład Orzekający wskazuje, że postanowienie § 7 pkt. 2 przewiduje upoważnienie dla Zarządu Powiatu do
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89
ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
podczas gdy w załączniku Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” nie planuje się przychodów z
tytułu kredytów i pożyczek.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Danuta Szczepańska

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

