Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 4 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/29/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Śrem 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 roku w
osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Beata Rodewald-Łaszkowska
Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska

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 zm.) wyraża o przedłożonym przez
Burmistrza Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2021 r.
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
Burmistrz Śremu w dniu 13 listopada 2020 r. przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
projekt uchwały budżetowej na 2021 r., celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało
uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 24 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę Nr 450/XLIX/10 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej. 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 220.358.685,48 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 211.853.135,48 zł,
- wydatki w wysokości 222.690.955,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 203.313.099,25 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 8.540.036,23 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W zakresie dochodów budżetu przewidziano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego (dz. 600, rozdz. 60095, § 6257 – kwota 6.000.000,00 zł; dz. 801, rozdz. 80195, § 2057
- kwota 171.017,51 zł; dz. 801, rozdz. 80195, § 2059 – kwota 20.068,42 zł; dz. 855, rozdz. 85504, §
2057 – kwota 744.861,00 zł; dz. 855, rozdz. 85504, § 2059 – kwota 85.513,00 zł).
Deficyt budżetowy w kwocie 2.332.270,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży
papierów wartościowych .W budżecie zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów

wartościowych w kwocie 8.000.000,- zł oraz rozchody w kwocie 5.667.730,00 zł (wykup innych
papierów wartościowych – 5.260.000,- zł; spłaty kredytów i pożyczek – 407.730,- zł).
2. Projekt uchwały budżetowej przewiduje w dz. 801 rozdz. 80104 dotację z budżetu państwa na
realizację zadań własnych (§ 2030) w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.412.440,00
zł (brak zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego). W uzasadnieniu do projektu uchwały
budżetowej (str. 49) zawarta została informacja, że „Dotację zaplanowano pomimo braku
zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości
dotacji w 2020 roku (winno być 2021 roku) tzn. rocznie 1.471 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie
dzieci wynoszącej 1.640. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: 1.640 x 1.471 =
2.412.440,- zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów
zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba”.
3. 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.
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).
5. W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w wykazie
przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
7. Skład Orzekający zauważa, że w uzasadnieniu do przedłożonego projektu (w części dot. rozchodów
budżetu) zapisano, iż „Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad
wydatkami bieżącymi (5 667 730 zł).”, podczas gdy faktycznie rozchody budżetu mają zostać
sfinansowane przychodami z tytułu obligacji.

Mając na uwadze całokształt dokonanych ustaleń i analiz Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Beata Rodewald-Łaszkowska

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

