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Uchwała Nr SO – 0952/20/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego 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 składzie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Jolanta Nowak
Zbigniew Czołnik
Małgorzata Łuczak

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 roku 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 Starostę Powiatu Kaliskiego o projekcie uchwały
budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok przedłożony został tutejszej Izbie przez Zarząd
Powiatu w dniu 17 listopada 2020 roku w celu zaopiniowania wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne
załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w uchwale Rady Powiatu
Nr XLVIII/531/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
I.1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
a) dochody w wysokości 63.436.374,99 zł, w tym: dochody bieżące – 59.036.561,84 zł,
b) wydatki w wysokości 74.173.662,82 zł, w tym: wydatki bieżące – 57.182.452,90 zł,
c) przychody w wysokości 13.840.460,83 zł,
d) rozchody w wysokości 3.103.173,00zł.
Planowane w projekcie budżetu dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, są wyższe od zakładanych
wydatków bieżących, zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Planowany deficyt budżetu w wysokości 10.737.287,83 zł zgodnie z postanowieniami § 4
projektu uchwały budżetowej zostanie sfinansowany 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 oraz kredytem bankowym.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały przychody w kwocie 13.840.460,83 zł tj.
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 6.237.329,83 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym /§952/ w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wolne środki, o których
mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.603.131,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ zaplanowano w kwocie 3.103.173,00 zł.
II.1. Prognozowane dochody Powiatu na 2021 rok są niższe o 20,48 % od planowanych
dochodów na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. Dochody własne z tytułu
podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na 2021 r. w wysokości niższej o 21,41 % od
planowanych w 2020 roku wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
2. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone gminie
ustawami, na zadani własne bieżące oraz subwencji oświatowej, zgodne są z kwotami
wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
III.1. Planowane wydatki Powiatu na 2021 rok są niższe o 12,03 % od planowanych w budżecie
na 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie
wyższym o 4,43 % od planowanych w budżecie na 2020 r. wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie niższym o 42,51 % od planowanych w budżecie
na 2020 r. wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
2. W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe
w granicach wynikających z art. 222 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2020, poz. 1856).
3. W treści projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i w odrębnych załącznikach
przedstawiono:
a) dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku - Prawo ochrony środowiska.
b) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego.
6. W treści projektu uchwały budżetowej w §2 ust. 2 pkt 5 i w załączniku nr 9 do projektu
wyodrębniono wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z podaniem kwoty.
IV. 1. 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.

3

2. Zakres zawartych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu
nie budzi zastrzeżeń.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Jolanta Nowak

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

