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Uchwała Nr SO-0952/14/8/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Powidz na 2021 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku,
ze zm. w osobach:
Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie:
Zofia Ligocka
Renata Konowałek
działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
wyraża o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 rok

opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Wójt w dniu 10 listopada 2020 roku przedłożył tutejszej Izbie w formie elektronicznej projekt
uchwały budżetowej na 2021 rok celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało
uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 29 września 2010 roku Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę Nr XXXII/205/10
w sprawie: 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 ustalone zostały:
- dochody w wysokości 18.890.277,67 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
16.262.329,18 zł,
- wydatki w wysokości 18.169.334,13 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 15.863.573,78 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 398.755,40 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający
z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r. poz. 869 ze zm.).
Nadwyżkę budżetu w kwocie 720.943,54 zł planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych.
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 (t.j. 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.
4. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
III.
Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
uchybienia:
1. W załączniku nr 8 „Projekt wykazu zadań majątkowych na 2021 rok” oraz w załączniku nr 15
„Projekt planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok”
do projektu uchwały budżetowej, zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy wiacie
rekreacyjnej” z planem wydatków w wysokości 16.600 zł sklasyfikowano w rozdz. 92601
/Obiekty sportowe/ § 6050 /Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/, podczas gdy
z załącznika nr 2 „Projekt planu wydatków budżetu na 2021 rok” wynika, iż w w/w rozdziale
nie zaplanowano wydatków w § 6050, a wskazana kwota odpowiada § 6060 /Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/.
2. W załączniku nr 15 „Projekt planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego na 2021 rok” do projektu uchwały budżetowej, w sołectwie Przybrodzin
zaplanowano m.in. wydatki w rozdz. 60016 /Drogi publiczne gminne/ § 4210 /Zakup
materiałów i wyposażenia/ i § 4300 /Zakup usług pozostałych/ na zadanie pn. „Remont dróg
w m. Przybrodzin”. Dla wskazanego zadania właściwym winno być sklasyfikowanie w § 4270
/Zakup usług remontowych/ bądź uszczegółowienie jego treści tak, by odpowiadała
sklasyfikowaniu w § 4210 i § 4300.
3. Z załącznika nr 2 „Projekt planu wydatków budżetu na 2021 rok” wynika, iż na rok 2021
zaplanowano wydatki w rozdz. 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ § 8030 /Wypłaty z tytułu
krajowych poręczeń i gwarancji/ w wysokości 257.250 zł, a w treści postanowień do
opiniowanego projektu uchwały budżetowej nie zamieszczono postanowienia określającego
kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wydatki te
należy klasyfikować w rozdz. 75704 /Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego/.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak
w sentencji.

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

