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UCHWAŁA Nr SO-0952/15/5/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszówka 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 zm. w osobach:
Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie:

Renata Konowałek
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 (t.j. 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 projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Wójt Gminy Olszówka w dniu 12 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.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu
odpowiadają wymogom określonym w uchwale Rady Gminy w Olszówce Nr XLVI/229/2010
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów

informacyjnych

towarzyszących

projektowi

budżetu,

zmienionej

uchwałą

Nr XLIX/240/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 19.798.000 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19.797.900 zł
i dochody majątkowe w wysokości 100 zł,
- wydatki w wysokości 20.344.666 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18.228.266 zł i
wydatki majątkowe w wysokości 2.116.400 zł.
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Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 1.569.634 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu
art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Deficyt budżetu w kwocie 546.666 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytu
bankowego. W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 1.200.000 zł, a także rozchody z tytułu spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 653.334 zł.
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 jest wyższa od kwoty minimalnej określonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 roku 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. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest
kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny, za wyjątkiem uchybień wymienionych
w pkt II. uzasadnienia.
4. Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych.
5. Skład Orzekający na podstawie analizy projektu uchwały budżetowej stwierdził, iż:
1) w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej pn. „Zestawienie wydatków jednostek
pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2021” dla sołectwa Zawadka zaplanowane
zostały wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - wykonanie
dokumentacji” w rozdz. 60016 /Drogi publiczne gminne/, natomiast z nazwy zadania oraz z
treści załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych
gminy na 2021 rok”, wynika, iż ww. zdanie winno zostać sklasyfikowane w rozdz. 60017
/Drogi wewnętrzne/.
2) w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej popełniono nieliczne omyłki pisarskie np.
 wyspecyfikowano wydatki bieżące w dz. 700 /Gospodarka mieszkaniowa/ w łącznej
kwocie 98.746 zł, a w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej, obejmującego
„Wydatki Gminy na 2021 rok” wynika, iż w dz. 700 zaplanowano wydatki bieżące
kwocie 88.746 zł oraz majątkowe w wysokości 20.000 zł,
 poinformowano, że w dz. 750 /Administracja samorządowa/ zaplanowano wydatki na
zadania zlecone (z zakresy administracji rządowej) w kwocie 44.172 zł, natomiast w
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załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej zaplanowano wydatki w dz. 750 rozdz.
75011 w kwocie 44.965 zł,
 wskazano, iż w dz. 921 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ w ramach
funduszu sołeckiego wyodrębniono wydatki na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Młyniku” w wysokości 15.000 zł, podczas gdy jest to kwota wydatków majątkowych
zaplanowanych na ten cel w załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej
obejmującym wykaz planowanych wydatków majątkowych, natomiast w załączniku
Nr 9 do projektu uchwały budżetowej pn. „Zestawienie wydatków jednostek
pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2021” na ww. zadanie przeznaczono
kwotę niższą, tj. 14.509,21 zł. Nadto podano również, że w ramach funduszu sołeckiego
zaplanowano wydatki na „Zakup kosiarki na wyposażenie świetlicy w Krzewacie” w
kwocie 15.000 zł, a z załącznika nr 9 wynika, że w sołectwie Krzewata nie
zaplanowano wydatków na ten cel, lecz dostawę podkaszarki oraz dostawę i montaż
klimatyzacji z wydatkami planowanymi w rozdz. 92109 w § 4210 w wysokości 1.100 zł
i w § 6050 w wysokości 25.000 zł.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak
w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/ Zofia Ligocka

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