Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 24 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/8/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbąszyń na 2021 rok.
Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. ze zmianami 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 1992r. 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 poz. 869 z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały
budżetowej Gminy Zbąszyń na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagą.
Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Burmistrza Zbąszynia drogą elektroniczną w dniu 10
listopada 2020 roku. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały
informacyjne.
W dniu 24 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła uchwałę Nr XLIII/391/10 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 64.696.994,28 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 60.517.704,40 zł,
- wydatki w wysokości 70.108.186,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 59.971.768,21 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę
545.936,19 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
W § 5 projektu uchwały postanowiono, że deficyt budżetu w kwocie 5.411.192,34 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W

postanowieniach projektu uchwały wykazano łączną kwotę przychodów - 6.682.266,00 zł (§ 6) i łączną kwotę
rozchodów - 1.271.073,66 zł (§ 7). W załączniku Nr 10 do projektu uchwały przedstawione zostały przychody
i rozchody budżetu wg tytułów (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej). Na planowane przychody składają
się: kredyty i pożyczki w kwocie 4.250.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym
budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.432.266,00 zł. Z
dokumentów będących w posiadaniu Izby wynika, że kwota 2.432.266,00 zł dotyczy otrzymanych w 2020 r.
przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przewidziano do wykorzystania w
2021 roku. Zatem w projekcie należało wskazać jako źródła sfinansowania deficytu kredyty i pożyczki oraz
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach.
Należy podkreślić, że wypełnienie wymogów z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
(wskazanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu) będzie można uznać za spełnione, jeżeli w uchwale
budżetowej jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazane zostaną służące temu planowane w
budżecie przychody.
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 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).
3. W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w wykazie przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi
zastrzeżeń.
5. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbąszyń realizuje Związek
Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.
6. Projekt uchwały budżetowej przewiduje w dz. 801 rozdz. 80104 dotację z budżetu państwa na realizację
zadań własnych (§ 2030) w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie 576.632,00 zł (brak
zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego). W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Burmistrz
zawarł informację: „Rozdz. 80104 – Przedszkola (planowana do otrzymania z rezerwy celowej zaplanowanej
w ustawie budżetowej w trakcie roku budżetowego dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego na 2021 rok – zgodnie z art. 14d ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty dotację
naliczono na 392 dzieci)”.

III.
1) W przedłożonym projekcie, w załączniku Nr 14 „Wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w
ramach funduszu soleckiego w 2021 r.” odnośnie sołectwa Łomnica przy przedsięwzięciu „Rozbudowa
szatni sportowej” wystąpiła omyłka pisarska w zakresie rozdziału klasyfikacji budżetowej, bowiem
wpisano 92965, zamiast 92695.

Ponadto w odniesieniu do zadania pn. „Utrzymanie placu zabaw na terenie sołectwa” (dz. 900 rozdz.
90095 § 4210), sołectwo Nowa Wieś (pkt 3) nie podano kwoty planu. Kwota „razem” obejmuje wyłącznie
zadania wskazane w pkt 1 i pkt 2.
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.

