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Uchwała SO. -0952/19/7 /KO/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem
Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w składzie:
Przewodnicząca: Renata Konowałek
Członkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
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 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez
Burmistrza projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry w dniu 13 listopada 2020 r. przedłożył tutejszej Izbie droga
elektroniczną projekt uchwały budżetowej na 2021 r., celem zaopiniowania. Wraz z projektem
przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały.
W dniu 30 września 2010 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVII/263/10 w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu. W dniu 9 listopada Rada Miejska podjęła uchwałę Nr
XXXIV/302/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/263/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z
dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie załączone do projektu odpowiadają wymogom
określonym ww. uchwałami.
II. 1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 33.563.356,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 32.795.420,90zł,
- wydatki w wysokości 35.880.097,30 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 31.039.874,79 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 1.755.546,11zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art.
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Deficyt budżetu w wysokości 2.316.740,40 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
W projekcie uchwały zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 3.038.800,00 zł, w
tym przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w
wysokości 1 485 327,00 zł i przychody z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) w kwocie 1.553 473,00zł
zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 722.059,60 zł, w tym rozchody z przeznaczeniem
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 463 591,60zł i

rozchody na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 258 468,00zł.
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. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
została ustalona w wysokości zgodnej z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).
III.Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
uchybienia:
- z załącznika nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” wynika że zostały sklasyfikowane
w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wydatki na realizację
zadań: Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy”; „Zakup lampy solarnej w m.
Lisewo”; „Zakup monitoringu w m. Tarnowa”; „Zakup wyposażenia placu zabaw w m.
Ciemierów”, a wymienione zadania będą się wiązały z montażem zakupionych materiałów,
zatem wydatki te winny zostać sklasyfikowane w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych”.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w
sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Renata Konowałek

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

