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Uchwała Nr SO-0952/9/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 r.
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:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Danuta Szczepańska
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. 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 zmianami) wyraża o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
Burmistrz Gminy Rydzyna przedstawił w dniu 13 listopada 2020 roku Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok, celem zaopiniowania. Wraz
z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 25 sierpnia 2010 r. Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XLVII/351/2010 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rydzyna. Szczegółowość projektu, uzasadnienie
oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
 dochody w wysokości 46.825.423,00, w tym dochody bieżące w wysokości 46.106.523,00 zł,
 wydatki w wysokości 47.598.653,02 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 44.331.653,02 zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych
wydatków bieżących o kwotę 1.774.869,98 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z
przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Deficyt budżetu w wysokości 773.230,02 zł zostanie sfinansowany przychodami 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.
Projekt uchwały budżetowej (zał. nr 5) przewiduje przychody z tytułu 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 (§ 905) w wysokości 1.973.230,02 zł, natomiast rozchody zaplanowano w
wysokości 1.200.000,00 zł, w tym przeznaczone na wykup innych papierów wartościowych
(100.000,00 zł) oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (200.000,00 zł).
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
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określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z
2020, 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. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ
stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
3. W załączniku nr 1 zaplanowano m.in. dochody w rozdz. 80103 i 80104 w § 0970 – wpływy z różnych
dochodów odpowiednio w kwotach 16.225,00 zł i 841.430,00 zł jak wynika z uzasadnienia (str. 6) „są
to dochody, które Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji
celowej w I kwartale 2021 roku wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania
przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w § 0970
w wysokości tegorocznego poziomu”.
III.
Skład Orzekający wskazuje na nw. uchybienia:
1) W załączniku Nr 4 „Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych
w WPF” dz.926 rozdz. 92601 „ Obiekty sportowe” wykazano wydatki w § 6060 „Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych” natomiast z załącznika Nr 2 „Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok wynika, że są to „Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych” § 6060.
2) W uzasadnieniu do projektu budżetu (str. 7) w odniesieniu do dochodów dz. 852 rozdz. 85213
wykazano dochody w kwocie 6.810000 zł zamiast 6.800,00 zł.
3) W uzasadnieniu do projektu (str. 10) w odniesieniu do dz. 758 „Różne rozliczenia finansowe”
podano, iż „Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i
celowe” natomiast z załącznika Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021
rok” wynika, że są to wydatki w dziale 75814.

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

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Danuta Szczepańska

Pouczenie:

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

