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Uchwała Nr SO-0952/25/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzywiń na 2021 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku ze
zmianami w osobach:
Przewodnicząca:

Beata Rodewald-Łaszkowska

Członkowie:

Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 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. 230 ust. 3 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 Gminy Krzywiń na 2021 rok
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
W dniu 12 listopada 2020 r. przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt
uchwały budżetowej na rok 2021, celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało
uzasadnienie do uchwały i materiały informacyjne.
W dniu 23 czerwca 2010 r. Rada Miejska Krzywinia podjęła uchwałę Nr XXXIX/312/2010 w sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie i materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
 dochody w wysokości 53.152.096,74 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.591.207,00 zł
i majątkowe – 3.560.889,74 zł,

 wydatki w wysokości 51.516.779,74 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 47.767.384,03 zł
i majątkowe – 3.749.395,71 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 1.823.822,97 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 z późn. zm.).
Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.635.317,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Projekt przewiduje rozchody w kwocie 1.635.317,00 zł w tym: z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych
na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej (§ 963) w kwocie 375.554 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów ( § 992) w kwocie 1.259.763 zł. Przychodów w projekcie budżetu nie przewidziano.
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 o finansach publicznych.
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.
3. W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w wykazie
przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. W projekcie budżetu nie przewidziano dochodów z tytułu dotacji celowej udzielanej gminom z
budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W uzasadnieniu
zawarto informację iż „Dochody te zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu zawiadomienia
Wojewody Wielkopolskiego”. Projekt budżetu przewiduje wydatki na realizację wychowania
przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104 – kwota 3.116.531,70 zł).
5. W projekcie budżetu przewidziano dochód klasyfikowany w dz. 758, rozdz. 75814, § 6258) w kwocie
1.135.349,49 zł. W uzasadnieniu do projektu Burmistrz poinformował, że „Zaplanowano kwotę
1.135.349,49 zł na realizację projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu w Gminie Krzywiń. Wniosek został o dofinansowanie
projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach
programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczna,
bezpieczeństwo energetyczne. Wniosek jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej.” Projekt
zakłada realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych w Bieżyniu w Gminie Krzywiń – Poprawa efektywności energetycznej w
budynkach szkolnych” (dz. 801, rozdz. 80101), dla którego przewidziano łączne wydatki w kwocie
1.697.311,84 zł.
Skład Orzekający wskazuje, że w przypadku, gdy Jednostka nie otrzyma wnioskowanej dotacji
konieczna będzie zmiana założeń odnośnie finansowania zadania, bądź rezygnacja z jego realizacji.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonych 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.

