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Danuta Szczepańska; RIO
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Uchwała Nr SO-0952/19/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2021 r.
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:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Beata Rodewald-Łaszkowska

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 Poniec na 2021 r.
opinię pozytywną z uwagami.
UZASADNIENIE
I.
Burmistrz Gminy Poniec, drogą elektroniczną przedstawił w dniu 12 listopada 2020 roku Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, celem zaopiniowania. Wraz z
projektem przedłożone zostało uzasadnienie i materiały informacyjne.
W dniu 20 sierpnia 2010 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę Nr XXXVIII/288/2010 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poniec. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
− dochody w wysokości 37.334.624,52 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 36.264.624,52 zł,
− wydatki w wysokości 36.494.624,52 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 34.596.924,52 zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 1.667.700,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych.
Nadwyżkę budżetu w wysokości 840.000,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (załącznik nr 6) i projekcie uchwały w sprawie WPF
zaplanowano w roku 2021 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w ustawie (§ 905) w kwocie 500.000,00 zł oraz
rozchody budżetu w wysokości 1.340.000,00 zł i dotyczą spłat otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów.
3. 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.
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.
4. 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,
za wyjątkiem nieprawidłowości wykazanych w pkt. III uzasadnienia.
5. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu
nie budzi zastrzeżeń.
6. W dochodach w dz. 801, rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i rozdz. 80104
„Przedszkola” § 097 „Wpływy z różnych dochodów” przyjęto kwotę 357.945 zł. Jednostka nie posiada
zawiadomienia dysponenta o wysokości należnej dotacji, ale w uzasadnieniu do projektu (na str. 3) zawarto
informację o sposobie jej wyliczenia.
7. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poniec realizuje Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie.
8. Z załącznika nr 2 (plan wydatków budżetu gminy na 2021 r.) oraz z załącznika nr 7 (zestawienie
planowanych kwot dotacji w roku 2021) wynika, iż Gmina zaplanowała wydatki z tytułu pomocy finansowej
w dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 2710 w kwocie 10.000,00 zł dla
Gminy Piaski oraz w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 w kwocie 1.204.000,00
zł dla Powiatu Gostyńskiego (na str. 5 i 9 uzasadnienia wskazano, że „Stosowna uchwała zostanie podjęta na
sesji w grudniu 2020 r.”)
III.
Skład Orzekający wskazuje, że:
1)

Postanowieniem § 4 projektu uchwały określono łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów
budżetu w wysokości 840.000,00 zł, podczas gdy wg załącznika Nr 6 do projektu przychody budżetu
wynoszą 500.000,00 zł natomiast rozchody określono w kwocie 1.340.000,00 zł.

2)

W postanowieniach projektu uchwały w § 2 ust. 3 pkt 1a i b w ramach wydatków bieżących
wyodrębniono m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.981.800,10 zł i wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.448.801,81 zł zamiast odpowiednio
14.039.297,10 zł i 6.391.304,81 zł, co wynika z załącznika nr 2 plan wydatków budżetu (różnicę
stanowi § 4710 – 57.497,00 zł).

3)

W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. kwotę podatku dochodowego wykazano

w nieprawidłowej wysokości wpisując 5.610.073,00 zł, podczas gdy planowana kwota zgodnie z
pismem Ministra Finansów z 14 października 2020 r. (ST3.4750.30.2020) wynosi 5.610.731,00 zł
błędna kwota również została wykazana w uzasadnieniu do projektu uchwały na str. 2.
4)

W tytułach załączników Nr 5 (wydatki majątkowe roczne) oraz Nr 10 (Plan wpływów i wydatków
związanych z ochroną środowiska) błędnie oznaczono rok którego dotyczą prezentowane dane wpisując
„… w 2020 r.” zamiast „… w 2021 r.”.

5)

W trakcie analizy załączników projektu uchwały stwierdzono rozbieżność odnośnie nazw zadań
wykazanych w załączniku nr 5 – Wydatki majątkowe roczne w 2020 r., i załączniku nr 11 – Wykaz
przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2021, i tak:

Klasyfikacja
budżetowa
900-90004-6060

900-90095-6050
900-90095-6060

załączniku nr 5 – Wydatki majątkowe
roczne w 2020 r

załączniku nr 11 – Wykaz przedsięwzięć
planowanych do realizacji z Funduszu
sołeckiego w roku 2021
FS Drzewce - Zakup traktorka
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez
prace związane z utrzymaniem gminnych
terenów zielonych na terenie sołectwa (w
tym zakup traktorka ogrodowego)
FS Rokosowo – Budowa ogrodzenia terenu Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego
rekreacyjnego
– wykonanie ogrodzenia
FS – Waszkowo – Zakup wyposażenia na Doposażenie terenu rekreacyjnego – zakup
plac zabaw
urządzeń na plac zabaw

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Danuta Szczepańska
Pouczenie:

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

