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Uchwała Nr SO-0952/57/10/Ln/2020

dnia 15 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi 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:
Przewodnicząca:

Małgorzata Okrent

Członkowie:

Zdzisław Drost
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 projekcie
uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagą
UZASADNIENIE
I.
Wójt Gminy w dniu 13 listopada 2020 r. przedłożył tutejszej Izbie w formie elektronicznej projekt uchwały
budżetowej na 2021 rok, celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały
oraz materiały informacyjne.
W dniu 2 września 2010 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LV/446/2010 w sprawie: określenia 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 54.742.910,89 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 54.040.067,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 702.843,00 zł,
 wydatki w wysokości 57.140.354,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50.576.818,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.563.536,87 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 3.463.249,87 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy
o finansach publicznych.

Deficyt budżetu w wysokości 2.397.444,00 zł ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu planowanego
do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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, natomiast rezerwa
celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie 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), vide pkt III.

3.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny,
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.

4.

Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzi zastrzeżeń.

5.

Skład Orzekający informuje też o konieczności podjęcia stosownych uchwał przed przekazaniem środków
finansowych, bowiem w projekcie budżetu zaplanowano m.in. następujące dotacje celowe:
-

w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami”, § 2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych” w kwocie 105.000,00 zł,

-

w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”, § 2710 – „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących” w kwocie 2.000,00 zł.

III.
Skład Orzekający czyni uwagę w niżej omówionym zakresie:
Skład Orzekający wskazuje, że analiza przedłożonego projektu uchwały budżetowej wykazała, że rezerwa na
zarządzanie kryzysowe ustalona została na poziomie 0,30 % wskaźnika wyliczonego na podstawie przepisów
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
Przepisy te stanowią, iż w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W podjętej uchwale budżetowej wysokość rezerwy winna zatem
zostać zwiększona.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Małgorzata Okrent

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

