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Uchwała SO - 0952/56/16/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Buk 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 r., w osobach:
Przewodniczący:

Karol Chyra

Członkowie:

Katarzyna Kosmowska
Michał Suchanek

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 Miasta i Gminy Buk na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I. Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Burmistrza drogą elektroniczną w dniu 23
listopada 2020 r. Wraz z projektem przedłożone zostały także materiały informacyjne do uchwały.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają
wymogom określonym uchwałą LV/357/2010 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2010 r. w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi w
posiadaniu Izby: projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026,
uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami
budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r. i uchwałą budżetową na 2020 rok.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
− dochody

w

wysokości

79.623.755,89

zł,

w

tym

dochody

bieżące

w

wysokości

65.592.237,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.031.518,65 zł,
− wydatki w wysokości 87.824.239,89 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 63.842.791,65 zł
oraz wydatki majątkowe w wysokości 23.981.448,24 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących,
a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Deficyt budżetu w wysokości 8.200.484,00 zł planuje się pokryć z emitowanych papierów
wartościowych, pożyczek i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Przychody budżetu zaplanowano w załączniku Nr 6 w kwocie 10.700.484,00 zł , w tym z tytułu

sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 6.962.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 1.169.020,00 zł i przychody jednostek
samorządu terytorialnego 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 (§ 905) w kwocie 2.569.464,00
zł natomiast rozchody (załącznik Nr 6) zaplanowano z tytułu wykupu innych papierów wartościowych
(§ 982) w kwocie 2.500.000,00 zł.
4. Planowane w projekcie budżetu rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe, wypełniają dyspozycję
wynikającą z przepisów art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).
5. Planowane dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na zadania własne
bieżące, subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne są z
kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta. Określone zostały wydatki finansowane z dotacji
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie w
kwotach zgodnych z kwotami dotacji planowanymi przez dysponentów tych środków. Spełnia to
wymóg określony przepisami art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i art. 215 ustawy za wyjątkiem ustalenia łącznej

kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki co jest wymagane art.212 ust.1 pkt 5 ustawy o
finansach publicznych.
7. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu
nie budzi zastrzeżeń.
8. W projekcie budżetu na 2021 r wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na 2021 r. co spełnia wymóg z art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
9. Miasto i Gmina Buk jest członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” i w związku z powyższym nie zaplanowała po stronie dochodów wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Karol Chyra
Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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