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Uchwała Nr SO-0952/41/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2021 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr
36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. 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 1992r. 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 późń. zm.), wyraża o przedłożonym przez Zarząd
projekcie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagami.
Uzasadnienie
I.
Zarząd Powiatu Grodziskiego przedstawił w dniu 12 listopada 2020 roku Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2021 rok, celem zaopiniowania.
Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 30 czerwca 2010 r. Rada Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę Nr XLVI/290/2010 w sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego. 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 51.415.712,74 z-14ł, w tym dochody bieżące w wysokości 51.405.712,74 zł,
- wydatki w wysokości 50.825.480,95 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 48.581.875,550 zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 2.823.837,24,- zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych.
Nadwyżkę budżetu w kwocie 590.231,79 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytowych (§ 3).
W postanowieniach oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały wykazano łączną kwotę przychodów
jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1
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pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 871.887,21 zł oraz rozchodów z tytułu spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.462.119,00 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 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. art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny,
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny, za wyjątkiem nieprawidłowości wykazanych w pkt. III
uzasadnienia. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
5. Projekt uchwały budżetowej przewiduje w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 „dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15.000,- zł.
Skład Orzekający przypomina, że przed udzieleniem dotacji z budżetu wymagane jest podjęcie przez
Radę odrębnej uchwały w tym zakresie.
III.
Skład Orzekający wskazuje, że :
1. W załączniku nr 2 – Wydatki (str. 13-14) stwierdzono błędy techniczne w konsekwencji czego nie ma
możliwości odczytania paragrafu oraz kwoty w jakiej został on zaplanowany.
2. W załączniku nr 8 – Planowane dotacje na rok 2021 z budżetu dla podmiotów należących i
nienależących do sektora finansów publicznych, w tabeli dotyczącej jednostek sektora finansów
publicznych w dz. 801 rozdz. 80117 § 2310 wykazano w kwocie 5.0600,00 zł zamiast 5.060,00 zł.
3. W załączniku nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kolumnie
łączne nakłady błędnie wpisano kwotę „Razem program operacyjny” wykazując kwotę 7.509.090,48 zł
podczas gdy z podliczenia wymienionych programów wynika kwota 7.164.154,32 zł.
4. W załączniku nr 13 – Wydatki majątkowe 2021 rok, nie uwzględniono zaplanowanej w dz. 758 rozdz.
75818 rezerwy na cele inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł (§ 6800), która
zgodnie z klasyfikacją budżetową należy do grupy wydatków majątkowych.

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

Pouczenie:

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

