Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Okrent; RIO
dnia 9 grudnia 2020 r.

Uchwała SO-0952/33/10/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na 2021 rok
Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. 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
Burmistrza projekcie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na 2021 rok
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Burmistrza drogą elektroniczną w dniu 13
listopada 2020 roku. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały.
Szczegółowość projektu oraz załączone uzasadnienie odpowiadają wymogom określonym
uchwałą Nr XXXIX/242/2010 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Pogorzela, zmienionej uchwałą Nr IV/17/10 Rady Miejskiej z dnia
30 grudnia 2010 r.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
- dochody w wysokości 25.724.558,25 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 25.330.058,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 394.500,00 zł,

- wydatki w wysokości 26.324.558,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 25.274.800,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.049.758,00 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących
o kwotę 55.258,00 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach
publicznych. Deficyt budżetu w wysokości 600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
Z załącznika Nr 9 – „Plan przychodów na rok 2021” wynika, że na przychody roku 2021 składają się:
-

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 500.000,00 zł, (w „Objaśnieniach przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025” podano, że „są to środki,
które Gmina Pogorzela otrzymała w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”),

-

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie
100.000,00 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 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 215 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny,
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ
stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
4. W dochodach w dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80103 - „Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych” oraz rozdz. 80104 - „Przedszkola” § 2030 - „Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” przyjęto
odpowiednio kwoty: 5.884,00 zł i 158.868,00 zł, pomimo braku zawiadomienia dysponenta
o wysokości dotacji. W uzasadnieniu do projektu budżetu (str. 2) Burmistrz Gminy wskazał, że:
„Zaplanowano również dotację do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole tj. 113 dzieci
x 1.471,00 zł = 166.223,00 zł”, przy czym suma dotacji przewidzianych w obydwu rozdziałach daje
kwotę 164.752,00 zł, natomiast w uzasadnieniu podano kwotę 166.223,00 zł (różnica 1.471,00 zł).
5. Skład Orzekający wskazuje, iż w projekcie uchwały budżetowej z załącznika Nr 2 „Plan wydatków
Gminy na 2021 rok” oraz z załącznika Nr 7 „Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2021” wynika,
2

że Gmina zaplanowała w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale
90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, § 2710 – „Dotacje celowe na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących” kwotę 5.300,00 zł. Skład Orzekający przypomina o konieczności podjęcia stosownej
uchwały w sprawie pomocy finansowej, przed przekazaniem środków finansowych.

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

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Małgorzata Okrent
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
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