Elektronicznie podpisany przez:
MAŁGORZATA ŁUCZAK; RIO POZNAŃ
dnia 15 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/33/2/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Pleszewskiego 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:

Małgorzata Łuczak

Członkowie:

Jolanta Nowak
Zbigniew Czołnik

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 Pleszewskiego o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
opinię pozytywną

Uzasadnienie
Przedłożony przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w dniu 17 listopada 2020 roku, tj. po terminie
określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej na 2021
rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przyjęty został Uchwałą Zarządu Powiatu
Nr LXIII/145/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.
I.1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości – 87.755.390,00 zł, w tym: dochody bieżące – 86.960.790,00 zł,
dochody majątkowe – 794.600,00zł,
b) wydatki w kwocie – 82.998.088,11 zł, w tym: wydatki bieżące – 78.676.529,88 zł, wydatki
majątkowe – 4.321.558,23 zł,
c) przychody w wysokości – 0,00 zł,

d) rozchody w wysokości – 4.757.301,89 zł
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 4.757.301,89 zł. Zgodnie z postanowieniem § 3
projektu uchwały zostanie ona przeznaczona na spłatę długu.
Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe.
II.1. Prognozowane dochody Powiatu na 2021 rok są niższe o 6,83% od planowanych dochodów na
2020 rok, wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.
2. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, na zadania bieżące własne,
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty
dotacji celowych, subwencji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane
są w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta.
3. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
III. 1. Planowane wydatki na 2021 rok są niższe o 14,27% od planowanych w budżecie na
2020 r. wydatków, wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. Wydatki majątkowe zaplanowano w
kwocie 4.321.558,23 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2020 r. o 72,98%. Zaplanowano wydatki
na zadania obligatoryjne.
2. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną oraz celową, których wielkość
zgodna jest z postanowieniami art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została ustalona w wysokości zgodnej z
przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2020, poz. 1856).
IV. Projekt budżetu na rok 2021 został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Rady
Powiatu Nr XLIV/231/2010 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.

V. 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.
2. Zakres zawartych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzi zastrzeżeń.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/ Małgorzata Łuczak
Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

