Elektronicznie podpisany przez:
Aldona Pruska; RIO
dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała SO-0952/13/19/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania 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 osobach:
Przewodnicząca:

Aldona Pruska

Członkowie:

Grażyna Wróblewska
Katarzyna Kosmowska

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 Prezydenta Miasta Poznania projekcie uchwały budżetowej
Miasta na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Prezydenta Miasta Poznania
w dniu 12 listopada 2020 r. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały
oraz materiały informacyjne.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu
odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).
II.
1.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215.

2.

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości określonej w art. 235
i art. 236 ustawy o finansach publicznych.

3.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 4.341.557.171,00 zł, z tego dochody bieżące 4.113.362.938,00 zł
oraz dochody majątkowe w kwocie 228.194.233,00 zł. W porównaniu do 2020 roku
(po zmianach uchwały budżetowej dokonanych zarządzeniem Nr 891/2020/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 26 listopada 2020 r.), plan dochodów ogółem jest wyższy
o 13.513.403,31 zł (o 0,31%), z tego dochodów bieżących wyższy o 58.053.102,31 zł
(o 1,43%) i dochodów majątkowych niższy o 44.539.699,00 zł (o 16,33%).
b) wydatki w wysokości 5.022.748.833,00 zł, z tego wydatki bieżące 3.834.839.890,00 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.187.908.943,00 zł. W porównaniu do 2020 roku
(po zmianach uchwały budżetowej dokonanych zarządzeniem Nr 891/2020/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 26 listopada 2020 r.), plan wydatków ogółem jest wyższy
o 203.485.260,81 zł (o 4,22%), z tego wydatków bieżących niższy o 15.450.567,19 zł
(o 0,40%) i wydatków majątkowych wyższy o 218.935.828,00 zł (o 22,59%).
Ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Poznania
za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r. wynika, że w 2020 r. Miasto
uzyskało dochody w kwocie 93.500.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Z objaśnień do projektu WPF wynika, że na rok 2020
zaplanowano realizację wydatków majątkowych na kwotę 31.892.691,00 zł, w 2021 r.
planuje się kwotę 54.307.735,00 zł, a w 2022 r. – 7.299.574,00 zł.
4.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę
278.523.048,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych.

5.

Deficyt budżetu w kwocie 681.191.662,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych oraz niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

6.

Zgodnie z § 4 projektu uchwały i załącznikiem Nr 5 – Budżet Miasta Poznania na rok 2021
zbiorczo, planuje się przychody w wysokości ogółem 891.432.467,00 zł, z tego z tytułu:
 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 - 54.307.735,00 zł,
 ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 376.100.000,00 zł,
 spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 20.024.732,00 zł,
 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 441.000.000,00 zł.

7.

Rozchody, zgodnie z § 5 projektu uchwały i załącznikiem Nr 5, zaplanowano w wysokości
ogółem 210.240.805,00 zł, z tego z tytułu:
 wykupu innych papierów wartościowych - 60.000.000,00 zł,
 udzielonych pożyczek i kredytów - 10.449.825,00 zł,
 spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 68.551.695,00 zł,
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 spłat otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 71.239.285,00 zł.
8.

Planowane w projekcie uchwały budżetowej rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe
wypełniają dyspozycję wynikającą z przepisów art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach
publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 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 r. poz. 1856).

9.

W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych
w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Zgodnie z wymogami art. 214 i art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w projekcie
określone zostały plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Aldona Pruska
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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