Elektronicznie podpisany przez:

Jolanta Nowak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Po
dnia 9 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/27/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi Powiatu Ostrowskiego 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:

Jolanta Nowak,

Członkowie:

Zbigniew Czołnik,
Małgorzata Łuczak

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137) w związku z art. 238 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wyraża o
przedłożonym w dniu 16 listopada 2020 r. przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego projekcie uchwały
budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 703/2020
z dnia 16 listopada 2020 r. przedłożony został tut. Izbie w terminie wymaganym w art. 238 ust 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
2. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają
wymogom określonym uchwałą Nr XLI/314/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2010
roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego zmienionej
uchwałą Nr XX/209/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
II. 1 W projekcie budżetu na rok 2021 zostały ustalone:
a. dochody w wysokości 174.823.577,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 172.214.674,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie 2.608.903,00 zł,
b. wydatki w wysokości 191.405.464,45 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 170.970.648,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 20.434.816,45 zł,
c.

przychody w wysokości 20.581.887,45 zł, z tego z emisji papierów wartościowych – 15.000.000,00
zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.012.751,00 zł oraz wolnych środków, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.569.136,45 zł.

d. rozchody w wysokości 4.000.000,00 zł na wykup innych papierów wartościowych.
Prognozowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wyższe są od wydatków bieżących, co zapewnia realizację zasady
określonej w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Projekt budżetu na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 16.581.887,45 zł, który zgodnie
z postanowieniem § 4 ust. 1 projektu zostanie sfinansowany przychodami z: emisji papierów
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wartościowych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych.
Zarząd Powiatu Ostrowskiego poinformował, że w skład przychodów wchodzą m. in.:
- „niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.012.751,00zł, pochodzące z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wpływ środków w 2020 r.),
- emisja obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł,

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości
1.569.136,45 zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia wyemitowanych
papierów wartościowych z lat ubiegłych”.
Z uchwały budżetowej na 2020 r. po zmianach Uchwałą Nr XXVI/183/2020 z 8.12.2020r. wynika, że
zaplanowano rozchody w § 994 – „przelewy na rachunki lokat” w kwocie 6.632.253,50 zł.
2. Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz majątkowe.
3. Prognozowane dochody Powiatu na 2021 rok są planowane na poziomie niższym o 6,18% niż
planowane dochody na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., z tego dochody bieżące
planowane są na poziomie niższym o 0,37%, a dochody majątkowe niższe są o 80,66%.
4.

Przyjęte w projekcie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane są
w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Projektowane kwoty
subwencji oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane są
w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.
5. Zaplanowane wydatki na 2021 rok są niższym o 1,55% od planowanych wydatków na 2020 rok
(stan na III kw. 2020 r.), z tego wydatki bieżące planowane są na poziomie wyższym o 2,16%,
a wydatki majątkowe są niższe o 24,49%.
7. Przyjęte w projekcie wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odpowiadają
wielkościom planowanych dotacji na ten cel.
8. W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę budżetową ogólną i rezerwy celowe. Kwoty rezerw nie
przekraczają progu określonego w art. 222 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana została w wysokości
spełniającej wymogi art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. 2020, poz. 1856).
9. Projekt budżetu na 2021 rok zabezpiecza wydatki na zadania wieloletnie określone w wykazie
przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2033.
10. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
11. Proponowany zakres upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzi zastrzeżeń.
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Biorąc pod uwagę całokształt dokonanych ustaleń i analiz, 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.

