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UCHWAŁA SO.-0952/5/5/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na
2021 rok.
Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. ze zmianami w osobach:
Przewodnicząca:

Zofia Ligocka

Członkowie:

Renata Konowałek
Leszek Maciejewski

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 projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na
2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Powiatu w dniu 13 listopada
2020 roku. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały i materiały
informacyjne. Szczegółowość projektu oraz uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi
załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w uchwale 44/VIII/2015 Rady
Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej po zmianach dokonanych uchwała Nr 50/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
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W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
- dochody budżetu w wysokości 115.972.599,04 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
87.963.509,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28.009.089,90 zł
- wydatki budżetu w wysokości 117.528.951,26 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
85.557.533,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31.971.418,02 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 2.405.976 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art.
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W projekcie uchwały zaplanowano przychody w wysokości 5.495.178,92 zł z zaciągniętych
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pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) oraz przychody 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 w wysokości 3.438.194 zł (z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych), natomiast rozchody z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 3.891.895 zł oraz spłaty pożyczek
otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) w kwocie 3.485.125,70 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 1.556.352,22 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu
kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
2. 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.
3. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
4. 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 o finansach
publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego jest wyższa od kwoty minimalnej określonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
5. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
powiatowi ustawami, na zadania własne bieżące oraz subwencji oświatowej, równoważącej i
wyrównawczej zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
W załączniku do uchwały budżetowej wyodrębnione zostały wydatki inwestycyjne
finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Do uchwały budżetowej Zarząd Powiatu załączył obszerne uzasadnienie w którym omówił
planowane dochody i wydatki oraz podał informacje o założeniach przyjętych w planowaniu,
wnioskach jakie wpłynęły do projektu budżetu, a także inne dane, które miały wpływ na
planowanie wielkości w projekcie uchwały budżetowej.
Na str. 17 w pkt 7 Zarząd Powiatu zamieścił informację o podjętej przez Radę Powiatu
uchwale Nr 143/XX/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, a w projekcie
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uchwały budżetowej nie zostały zaplanowane wydatki w rozdz. 75085 /Wspólna obsługa
jednostek samorządu terytorialnego/. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w opisie ww. rozdziału podano, iż w
rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której
mowa ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1445 i 1890). Zatem, jeżeli uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych została wykonana lub zostanie wykonana w 2021 roku, to w budżecie
powinny być zaplanowane wydatki w rozdz. 75085 na finansowanie prowadzenia wspólnej
obsługi jednostek organizacyjnych niezależnie od tego, czy zadania te realizuje komórka
organizacyjna Starostwa, czy też odrębna jednostka organizacyjna Powiatu.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/ Zofia Ligocka
Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego stosownie do postanowień służy odwołanie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
doręczenia uchwały.

