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Uchwała Nr SO-0952/50 /8/Ko/2020

dnia 18 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kramsk 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 :
Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie:

Zofia Ligocka
Renata Konowałek

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 ze zm.) wyraża o
przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Kramsk na 2021 rok

opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.

Wójt w dniu 20 listopada 2020 r. przedłożył tutejszej Izbie projekt uchwały budżetowej na 2021 r.,
celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz
materiały informacyjne.
W dniu 21 września 2010 r. Rada Gminy Kramsk podjęła uchwałę Nr LII/245/10 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie za wyjątkiem
materiałów informacyjnych (§ 5 ust. 3) załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym
w/w uchwałą.

II. 1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody budżetu w wysokości

58.547.086,20 zł, w tym dochody bieżące w wysokości

52.126.498 zł,
- wydatki budżetu w wysokości

57.847.086,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości

48.929.312,51 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 3.197.185,49 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art.
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Zaplanowaną w kwocie 700.000 zł nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów. W projekcie budżetu na 2021 rok nie zaplanowano
przychodów.
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. 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.
III.

Skład Orzekający zauważa, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły następujące uchybienia :
1. W postanowieniach uchwały w § 1 ust. 1 pkt 2 popełniono błąd rachunkowy ustalając dochody
majątkowe w kwocie 6.410.588,20 zł a z sumowania składników majątkowych wynika, że winna
być kwota 6.420.588,20 zł.
2. W postanowieniu § 6 określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
krótkoterminowych w kwocie 800.000 zł a w postanowieniach § 8, gdzie określono
upoważnienia dla Wójta Gminy nie zawarto upoważnienia do zaciągania kredytów
krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego.
3. W zał. Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2021” oraz w załączniku Nr 8 „Plan wydatków
funduszu sołeckiego na rok 2021” zaplanowano zadanie „Budowa chodnika-zakup kostki w
Święćcu” (rozdz.60016 § 6050), co może sugerować, że jest to wyłącznie zakup bez usługi, a
wtedy należy go klasyfikować w § 6060. W sytuacji gdy jest to zakup z usługą położenia kostki
należy to sformułować w treści zadania lub po prostu nazwać zadanie „Budowa chodnika w
Święćcu”. Natomiast zakup wiat przystankowych należy klasyfikować w rozdz. 60004 / Lokalny
transport zbiorowy/.
4. Brak jednolitego nazewnictwa w załączniku wydatków majątkowych i załączniku wydatków
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego np. „Opracowanie dokumentacji i budowa
oświetlenia Kramsk-Łęgi Strumyk” w jednym załączniku i „Projekt i budowa oświetlenia w m.
Kramsk-Łęgi i m. Strumyk” w drugim lub „Modernizacja chodnika w Kramsku ul. Kwiatowa” i
„”Projekt i budowa chodnika w m. Kramsk ul. Kwiatowa”.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w
sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

