Elektronicznie podpisany przez:
Danuta Szczepańska; RIO
dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/4/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamieniec 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 r. ze zm. w
osobach:
Przewodnicząca:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

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 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta
projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2021 r.
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
Wójt Gminy Kamieniec elektronicznie przedłożył w dniu 5 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 22 września 2010 r. Rada Gminy Kamieniec podjęła uchwałę Nr XXXIV/234/2010 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kamieniec. 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 32.836.487,70 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 32.836.487,70 zł,
- wydatki w wysokości 33.336.487,70 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 30.953.770,70 zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 1.882.717,00 zł a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych.
Deficyt budżetu w wysokości 500.000,00 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.
W postanowieniach projektu uchwały wykazano łączną kwotę przychodów w wysokości 500.000,- zł
(§ 3) W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok nie przewiduje się rozchodów budżetu.
W załączniku Nr 6 do projektu uchwały przedstawione zostały przychody w § 905 „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” w kwocie 500.000 zł.
2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej 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. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności art. 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.
4. W projekcie uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w
wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamieniec realizuje Związek
Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.
6. Projekt uchwały budżetowej przewiduje w dz. 801 rozdz. 80103 i 80104 dotacje z budżetu państwa na
realizację zadań własnych (§ 2030) w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w ogólnej kwocie
332.826,00 zł (brak zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego). W uzasadnieniu do projektu uchwały
budżetowej Wójt wyjaśnia: „Brak jest potwierdzenia tej dotacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego, ale
dotacja należy się gminie zgodnie z przepisami oświatowymi. Szacowaną kwotę oparto o ilość dzieci
korzystających z wychowania przedszkolnego wg SIO na obszarze gminy( 221 osób)i rocznej dotacji na
jedno dziecko na 2021 r. (1.506,00 zł)”.
7. Projekt uchwały budżetowej nie przewiduje postanowień dotyczących wejścia w życie uchwały i jej
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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.

