Elektronicznie podpisany przez:
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dnia 11 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0952/45/11/Ln//2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. 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. ze zm. w
osobach:
Przewodnicząca:

Beata Rodewald-Łaszkowska

Członkowie:

Danuta Szczepańska
Małgorzata Okrent

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
projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagami.

Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. Gminy Książ Wlkp. przedłożony został Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 13 listopada 2020 r., celem zaopiniowania. Wraz z projektem
przedłożone zostało uzasadnienie (objaśnienia) do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 28 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Książu Wlkp. podjęła uchwałę Nr XLV/303/2010 w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/216/2013 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013 roku. Szczegółowość projektu odpowiada wymogom
określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
- dochody w wysokości 43.960.056,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 40.636.932,00 zł,
- wydatki w wysokości 51.232.531,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 39.073.880,33 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o
kwotę 1.563.051,67 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o
finansach publicznych.

Deficyt budżetu w wysokości 7.272.475,00 zł proponuje się sfinansować przychodami z tytułu
sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych.
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 o 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, poz.1856).
3. Projekt przewiduje m.in. wydatki na następujące dotacje:
 w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” w § 2710
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37.000,00 zł.
 w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”,
§ 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w
kwocie 699.074,00 zł
 w dziale 921, rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6570 – „Dotacje
celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20.000,00 zł.
Skład Orzekający przypomina, że przed udzieleniem w/w dotacji wymagane jest podjęcie przez Radę
odrębnych uchwał w tym zakresie.
4. W dochodach w dz. 801, rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i rozdz.
80104 „Przedszkola” w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” przyjęto odpowiednio
kwotę 75.021,00 zł i 263.309,00 zł (brak zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego). W uzasadnieniu
(str. 10) przedstawiono sposób wyliczenia kwoty planowanej dotacji oraz zawarto informację, że „Po
otrzymaniu pisma w sprawie niniejszej dotacji, dokona się odpowiedniej korekty budżetu gminy na rok
2021.”
III.
I. Skład Orzekający wskazuje, że w przedłożonym projekcie wystąpiły następujące nieprawidłowości i
uchybienia:
1. Projekt przewiduje pozyskanie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
1.507.000,00 zł i wydatki finansowane tymi środkami (dz. 010, rozdz. 01010, § 6050), co obrazuje
załącznik Nr 13 do projektu. W uzasadnieniu do projektu nie zawarto informacji, czy Jednostka
otrzymała zawiadomienie o przyznaniu środków z powyższego tytułu na 2021 rok.
Dochody z RFIL zostały ujęte w dz. 758, rozdz. 75814, § 6350, podczas gdy tego rodzaju dochód należy
planować w dz. 758, rozdz. 75816, § 6290.

2. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zaplanowano zadanie pn. „Utwardzenie
terenu gminnego przy boisku sportowym we Włościejewkach” (zał. Nr 2 , poz. 1.3.2.13), którego okres
realizacji przewidziano na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe ustalono kwocie 61.074,92 zł,
planowany limit na rok 2021 wynosi 21.074,92 zł. Projekt uchwały budżetowej nie przewiduje zadania
o takiej nazwie.
3. W załączniku do zarządzenia Nr 175/2020 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 listopada 2020 roku w
sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021 podano nieprawidłowy rok, tj.
2020, zamiast 2021.
4. W zał. Nr 7 do projektu uchwały, w tabeli przedstawiającej przychody i rozchody budżetu w 2021
roku, w pozycji „saldo” wykazano kwotę 2.772.475,00 zł, zamiast 7.272.475,00 zł
5. W uzasadnieniu do projektu (str. 3) podano nieprawidłową datę podjęcia Uchwały Nr XL/68/2018
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych, tj. 9 stycznia 2018 rok, zamiast 29 stycznia 2018 rok.
6.W uzasadnieniu do projektu, w części dot. planowanych kwot dochodów i wydatków w
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:
- str. 6, w odniesieniu do wydatków w dz. 600 „Transport i łączność ”rozdz. 60014 podano, iż opłata
za wybudowanie urządzenia w drodze powiatowej wynosi 200,00 zł, natomiast z załącznika Nr 2 „Plan
wydatków na rok 2021” wynika kwota 100,00 zł.
- str. 7, w odniesieniu do wydatków w dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa” podano, że na przeglądy
kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności
publicznej zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, natomiast z zał. Nr 2 „Plan wydatków na rok 2021”
wynika kwota 25.500,00 zł ( rozdz. 70095, § 4300).
II. W załączonym przez Burmistrza Książa Wlkp. projekcie planu finansowego Centrum Kultury Książ
Wlkp. dochody z tytułu dotacji dla Domu Kultury wykazano w kwocie 930.615,53 zł, natomiast z
projektu uchwały budżetowej wynika, iż Gmina planuje na ten cel dotację w kwocie 610.615,00 zł
( dz.921 rozdz. 92101.9 § 2480).
Mając na uwadze całokształt dokonanych 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.

