Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/49/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wijewo 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:

Beata Rodewald-Łaszkowska

Członkowie:

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 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez
Wójta Gminy Wijewo projekcie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.

Wójt Gminy Wijewo przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały
budżetowej na 2021 rok celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do
uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 31 sierpnia 2010 r. Rada podjęła uchwałę Nr XLVII/303/10 w sprawie: trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Wijewo. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu wskazane zostały:
- dochody w wysokości 24.433.623,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 21.660.722,84 zł,
- wydatki w wysokości 26.667.514,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.144.306,00 zł.

Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 516.416,84 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o
finansach publicznych.
Deficyt budżetu w wysokości 2.233.891,00 zł proponuje się sfinansować przychodami z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 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 budżetu przewiduje przychody w kwocie 3.842.891,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek w
kwocie 3.700.391,00,- zł oraz przychody 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
w kwocie 142.500,00 zł natomiast rozchody przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań zwrotnych w kwocie zaplanowano w kwocie 1.609.000,00 zł.
Planowane do zaciągnięcia w 2021 r. kredyty i pożyczki długoterminowe będą spłacane w
latach następnych, a zatem dla oceny realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenie czy
w latach przyszłych, tj. w okresie spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie zachowana relacja, o której
mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy wykazuje zachowanie ww. relacji.
Skład Orzekający zauważa jednak, że w roku 2026 różnica pomiędzy wskaźnikiem „dozwolonym” a
„planowanym” wynosi 0,56 punktu procentowego.
2. W dochodach w dz. 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” przyjęto kwotę 180.933,00
zł, pomimo braku zawiadomienia dysponenta o wysokości dotacji. W uzasadnieniu do projektu
zawarto jednak informację o sposobie jej wyliczenia.
3. W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w wykazie
przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. 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 mieści się w limicie
określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
5. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wijewo realizuje
komunalny Związek Komunalny Gmin Regionu Leszczyńskiego.

III.

Skład Orzekający wskazuje, że analiza przedłożonego projektu uchwały budżetowej (wraz z
uzasadnieniem) wykazała, co następuje:
1) W załączniku nr 3 pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” kwotę działu
855 „Rodzina” wykazano w kwocie 6.361.918,00 zł, zamiast w kwocie 6.368.098,00 zł, co rzutuje
na kwotę ogółem dochodów i wydatków.
2) W uzasadnieniu do projektu budżetu (str. 8) wykazano, iż w zaplanowanej kwocie wydatków
majątkowych w wysokości 5.523.208,00 zł ujęto zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul.
Okrężnej w miejscowości Brenno” które realizowane będzie z udziałem środków z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 147.377,70 zł, natomiast po stronie dochodów środki te zaplanowano w
kwocie 148.377,70 zł.

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.

