Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu

Uchwała Nr SO- 0952/50/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22 grudnia 2020 roku

dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok
Skład Orzekający wyznaczony zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku, w osobach:
Przewodniczący:
Zbigniew Czołnik
Członkowie:
Małgorzata Łuczak
Jolanta Nowak
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.
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy
Szczytniki projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
opinię pozytywną

Uzasadnienie
Przedłożony w dniu 26 listopada 2020 roku, tj. po terminie określonym przez art. 238 ustawy o finansach
publicznych, do tut. Izby projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi uwzględnia postanowienia uchwały Nr XLIV/192/2010 Rady Gminy Szczytniki z
dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
I.1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
 dochody w wysokości
37.644.844,29 zł, w tym dochody bieżące – 37.202.940,29 zł,
 wydatki w kwocie
37.593.658,79 zł, w tym wydatki bieżące - 35.350.722,48 zł,
 przychody w wysokości
2.875.965 zł,
 rozchody w kwocie
2.927.150,50 zł.
Z powyższego wynika, że prognozowane dochody bieżące ustalone zostały na poziomie wyższym od
planowanych wydatków bieżących. Zachowana została zatem zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Wynik budżetu to planowana nadwyżka budżetu w wysokości 51.185,50 zł, która zgodnie z
postanowieniem § 4 ww. projektu uchwały przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.
Z przedłożonego tut. Izbie sprawozdania Rb-Z „O stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń”, sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. wynika, iż zadłużenie Gminy Szczytniki na
koniec III kwartału 2020 r. wynosi 6.699.254 zł, co stanowi 15,15 % planowanych w tym okresie
dochodów.
Zadłużenie Gminy wg prognozy kwoty długu na koniec 2021 roku wynosi 11.835.561,50 zł, co stanowi
31,44 % planowanych dochodów.
2.Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz majątkowe.
Zatem spełnione zostały wymogi wynikające z art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
II.1.Prognozowane dochody budżetu Gminy Szczytniki na 2021 rok są niższe o 14,87 % od planowanych
dochodów w budżecie gminy na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. Dochody własne z
tytułu podatków i opłat lokalnych planowane na 2021 rok są wyższe o 1,08 % od planowanych na 2020 r.
wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
2. W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe:


otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 11.130.374 zł

 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w kwocie 694.539 zł,
oraz subwencję ogólną w wysokości 15.555.135 zł, w tym:



część wyrównawczą w kwocie 7.659.922 zł,



część oświatową w kwocie 7.700.593 zł,

 część równoważącą w kwocie 194.620 zł.
3. Kwoty subwencji oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane są w
wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta.
III.1. Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane na poziomie niższym o 19,70 % od planowanych w budżecie
na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., w tym wydatki bieżące są niższe o 0,91 % od
planowanych na 2020 r. wg stanu na dzień 30.09.2020 r. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) ustalono w 2021 r. na poziomie wyższym o 8,15 %
od planowanych w budżecie 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.
2. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
planowane są w wysokości równej planowanym wpływom za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
3. Zaplanowano odpis na izby rolnicze w wysokości 1,94 % planowanych wpływów z podatku rolnego.
Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych odpis ten winien stanowić 2% od
uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
3. W treści projektu uchwały i w załączniku nr 10 wyodrębniono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Planowane w projekcie wielkości rezerw budżetowych: rezerwy ogólnej i rezerwy celowej wypełniają
dyspozycję art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w
wysokości odpowiadającej wymogom art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym.
5.Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach
publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
6. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzi zastrzeżeń.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zbigniew Czołnik

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

