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Uchwała SO-0952/40/10/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Krotoszyńskiego
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
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Krotoszyńskiego na 2021 rok
opinię pozytywną z uwagą
UZASADNIENIE
I.
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego w dniu 16 listopada 2020 r. (data wysyłki 13 listopada 2020 r.)
przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania, projekt uchwały
budżetowej na 2021 rok. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie oraz materiały
informacyjne.
W dniu 31 sierpnia 2018 roku Rada Powiatu Krotoszyńskiego podjęła uchwałę Nr LI/319/18 w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym ww. uchwałą.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 109 516 190,24 zł, z tego dochody bieżące 105 742 871,91 zł i dochody
majątkowe 3 773 318,33 zł,
b) wydatki w wysokości 107 917 091,81 zł, z tego wydatki bieżące 103 521 290,66 zł i wydatki
majątkowe 4 395 801,15 zł.

Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych
wydatków bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Nadwyżka budżetu w kwocie 1 599 098,43 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych
zobowiązań
2. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano rezerwę ogólną w kwocie zgodnej
z postanowieniami art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę celową na
zarządzane kryzysowe, przy czym jej wysokość nie odpowiada wymogom 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.
III.
1. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalono na
poziomie 0,4976 % wskaźnika wyliczonego na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Przepisy te stanowią, iż
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W podjętej uchwale budżetowej
wysokość opisywanej rezerwy winna zatem zostać zwiększona do wymaganego przez ustawę
progu. Z tego tytułu Skład Orzekający czyni uwagę
2. Ponadto Skład Orzekający wskazuje, że w uzasadnieniu do projektu budżetu (str. 3) wystąpił
oczywisty błąd pisarski - wskazano, że kwota długu wyniesie na 1 stycznia 2021 roku
32.798.077,60 złotych, podczas gdy jest to kwota zadłużenie planowana na koniec roku 2021. W
pozostałych fragmentach uzasadnienia zarówno kwota zadłużenia na początek jak i na koniec roku
została przedstawiona prawidłowo.
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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