Elektronicznie podpisany przez:
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Uchwała Nr SO-0952/1/10/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piaski 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 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicząca:

Małgorzata Okrent

Członkowie:

Zdzisław Drost
Danuta Szczepańska

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 Piaski projekcie uchwały budżetowej Gminy Piaski na 2021 rok
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Wójt Gminy Piaski w dniu 3 listopada 2020 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu, poprzez system e-nadzór, projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, celem zaopiniowania.
Wraz z projektem przedłożone zostały uzasadnienie do projektu uchwały oraz informacja o sytuacji
finansowej Gminy Piaski. Uchwałą Nr XLVI/293/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010
roku został określony tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Piaski. Szczegółowość
projektu odpowiada wymogom określonym ww. uchwałą.
II.
1.

W projekcie budżetu na 2021 rok zostały ustalone:
a)

dochody w wysokości 41.381.991,00 zł w tym:



dochody bieżące w kwocie 41.125.353,00 zł



dochody majątkowe w kwocie 256.638,00 zł

b)

wydatki w wysokości 44.427.456,00 zł w tym:



wydatki bieżące w kwocie 40.660.467,83 zł



wydatki majątkowe w kwocie 3.766.988,17 zł

Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
Planowane dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę, na zadania

bieżące, subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych, zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
Deficyt budżetu wynosi 3.045.465,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych kredytów. W przychodach budżetu zaplanowano pożyczki i kredyty w kwocie
3.645.465,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
na kwotę 600.000,00 zł.
2.

Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, to jest 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 r. poz. 1856).

3.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i art. 215 ustawy. Zakres proponowanych
upoważnień, jakich organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.

III.
Skład Orzekający stwierdził, że wystąpiły rozbieżności pomiędzy projektem uchwały budżetowej
a uzasadnieniem dołączonym do projektu, mianowicie:


w uzasadnieniu podano, że w rozdziale 80103, § 2030 zaplanowano 144.158,00 zł, kwotę
wyliczono na podstawie wniosków o ilości dzieci, natomiast w dochodach budżetu zaplanowano
kwotę 144.518,00 zł (różnica: 360,00 zł),



w uzasadnieniu podano, że zaplanowano odszkodowanie zgodne z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – z zał. Nr 2
o wydatkach wynika, że wydatki w § 4590 – „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych” zaplanowano tylko w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” na kwotę
120.000,00 zł.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Małgorzata Okrent
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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