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Uchwała Nr SO-0952/9/7/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malanów 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: Renata Konowałek
Członkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 238 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wyraża o
przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.

Wójt Gminy Malanów w dniu 13 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 28 lipca 2010 r. Rada Gminy Malanów podjęła uchwałę XLI/267/2010 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malanów. Szczegółowość projektu, uzasadnienie
oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w
uchwałą .

II. 1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody budżetu w wysokości 34.267.802 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 33.530.767
zł,
- wydatki budżetu w wysokości 33.685.000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 31.203.810 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 2.326.957 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art.
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Nadwyżka budżetu w wysokości 582.802 zł zostanie przeznaczona na częściową spłatę rat
kredytów.
W projekcie zostały zaplanowane przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł (przychody z
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym) oraz rozchody budżetu w
wysokości 1.582.802 zł (rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów i pożyczek).
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 (t.j. 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.
4. Z postanowienia § 10 projektu uchwały budżetowej i załącznika nr 10 wynika, że zaplanowane
zostały dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z planowanymi
wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat) w kwocie
1.236.100 zł oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
wysokości 1.274.050 zł. Planowane wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi są wyższe od planowanych dochodów o 37.950 zł. Z powyższego wynika, że
planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają pełnych
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1439).
III.

Skład Orzekający zauważa, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły następujące
uchybienia:
1. Z uzasadnienia do uchwały i załącznika Nr 5 wynika, że wydatki na zdania z zakresu ochrony
środowiska sklasyfikowano m.in. na zakup materiałów w dz. 900 /Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska/ rozdz. 90003 /Oczyszczanie miast i wsi/. Skład Orzekający zwraca uwagę,
że wydatki na zadania obejmujące dbanie o czystość w gminie należą do zadań obligatoryjnych
gminy i wydatki z zakresu ochrony środowiska należy planować w innych rozdziałach.
2. Z uzasadnienia do uchwały w części odnoszącej się do wydatków majątkowych dla zadań
„Budowa ul. Stawiszyńskiej w Malanowie” i „Przebudowa budynku na ul. Szkolnej” wykazano w
§ 6050 inne wartości niż wynikające z załącznika nr 4 obejmującego wykaz zadań majątkowych.
3. W załączniku nr 12 „Fundusz sołecki 2021” w sołectwie Celestyny i Dziadowice wykazano
zadanie pn.” Dbanie o estetykę i wygląd sołectwa” i nie uściślono jaki rodzaj wydatków planuje
się w tym zadaniu, choć sklasyfikowano je w pierwszym przypadku w § 4210 /Zakup materiałów
i wyposażenia/, a w drugim w § 4300 /Zakup usług pozostałych/.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił
jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Renata Konowałek

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

