Elektronicznie podpisany przez:
Leszek Maciejewski; RIO Poznań
dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała SO-0952/47/8/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przedecz 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:
Przewodniczący:

Leszek Maciejewski

Członkowie:

Renata Konowałek
Zofia Ligocka

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 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.), wyraża o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Przedecz
na 2021 rok

o p i n i ę pozytywną
Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Burmistrza Miasta i Gminy w formie
elektronicznej w dniu 19 listopada 2020 roku. Wraz z projektem przedłożone zostało
uzasadnienie do uchwały i materiały informacyjne.
W dniu 28 września 2010 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVIII/233/2010 w sprawie
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 19.636.043 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19.598.733 zł,
- wydatki w wysokości 25.539.025 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 17.816.130 zł.
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Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 1.782.603 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art.
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze
zm.).
W postanowieniu § 3 projektu uchwały budżetowej określono, iż deficyt budżetu w kwocie
5.902.982 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach.
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.).
2. 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, za wyjątkami wymienionymi w pkt III.
3. Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych.
4. Z postanowienia §11 projektu uchwały budżetowej oraz załącznika nr 6 „Dochody i wydatki
związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane na 2021 rok” wynika, że w rozdz.
90002 zaplanowano dochody w § 0490 /Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/, § 0640 /Wpływy z tytułu
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/ i § 0910 /Wpływy z odsetek
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/ w łącznej kwocie 560.200 zł, natomiast
wydatki w rozdz. 90002 zaplanowano na łączną kwotę 889.699 zł. Z powyższego wynika, że
planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają pełnych
kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
III.
Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
uchybienia:
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1. W załączniku nr 5 „Planowane w 2021 roku dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz” do
projektu uchwały budżetowej, w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 sklasyfikowano dotację
podmiotową dla Stowarzyszenia „Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku w kwocie 215.000
zł, podczas gdy z załącznika nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” wynika, iż we wskazanej
klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 256.849 zł.
2. W załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
planowane na 2021 rok” oraz uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej (str. 6)
poinformowano o wydatkach z tytułu utrzymania zieleni w rozdz. 90004, a z analizy załącznika
nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” wynika, iż w budżecie Gminy nie zaplanowano wydatków w
w/w rozdziale.
3. W załączniku nr 8 „Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w gminie Przedecz w
2021 roku” do projektu uchwały budżetowej, zadanie pn. „Zakup lamp hybrydowych
oświetlenia ulicznego” z szacowanymi wydatkami w wysokości 250.000 zł wykazano w dziale
900 rozdziale 90015 § 6050, a według załącznika nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok”, a także
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów (…) w/w wydatki winny zostać wykazane w § 6060.
4. W postanowieniach do projektu uchwały budżetowej nie zawarto postanowienia dotyczącego
dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego, a z załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy
Przedecz na 2020 rok” do projektu budżetu wynika, że w rozdz. 80104 /Przedszkola/ §2310
/Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ zaplanowano dotacje w kwocie
22.000 zł.
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.
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