Elektronicznie podpisany przez:
Karol Chyra; RIO w Poznaniu
dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała SO – 0952/40/16/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwilcz 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:
Przewodniczący: Karol Chyra,
Członkowie:
Katarzyna Kosmowska,
Michał Suchanek,
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 Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na
2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I. Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Wójta w dniu 13 listopada 2020 r.
Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienia i materiały informacyjne do projektu
budżetu na 2020 rok. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne
załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XL/276/2010 Rady
Gminy Kwilcz z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Kwilcz oraz jej zmianami dokonanymi uchwałą Nr XLIII/229/2010 z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Kwilcz.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami
będącymi w posiadaniu Izby: projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2028, uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie
jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
i uchwałą budżetową na 2020 r. ze zmianami.
II. 1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 32.704.032,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
30.023.433,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.680.599,00 zł,
- wydatki w wysokości 33.490.199,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
29.573.282,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.916.916,07 zł.
Zaplanowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 450.150,07 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu
art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Deficyt budżetu w wysokości 786.167,00 zł i spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów
w wysokości 712.000,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi
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z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w wysokości 1.498.167,00 zł.
Na koniec III kwartału Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w wys. 558 801,40 zł i
wolne środki w wys. 1457 442,94
3. Planowane dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na zadania
własne bieżące, subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, zgodne są
z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta. Określone zostały wydatki
finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami Gminie w kwotach zgodnych z kwotami dotacji planowanymi przez
dysponentów tych środków. Spełnia to wymóg określony przepisami art. 237 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.
4. 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.
5. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
6. Planowane w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r., co spełnia wymóg z art. 231 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
7. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 zaplanowano w wysokości
4.000.000,00 zł, podczas gdy z informacji zawartych w piśmie ST3.4750.30.2020 wynika
kwota 4.292.650,00 zł. Z objaśnień (str. 3) wynika, że kwotę przyjętą do budżetu na 2021
rok wyliczono na podstawie analizy wpływów z tego źródła za 9 miesięcy 2020 r.
8. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe wykazano w kwocie 82.171,00 zł, co stanowi
0.49999997 %. Z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).wynika że, rezerwa na zarządzanie kryzysowe
winna być zaplanowana 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.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego

Karol Chyra

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

