Uchwała Nr SO-0952/28/8/Ko/2020

Elektronicznie podpisany przez:
Leszek Maciejewski; RIO Poznań
dnia 11 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Turek 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 roku,
w osobach:
Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie:
Zofia Ligocka
Renata Konowałek
działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. 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 ze zm.),
wyraża o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Wójt w dniu 12 listopada 2020 roku przedłożył tutejszej Izbie w formie elektronicznej projekt
uchwały budżetowej na 2021 rok celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało
uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 29 czerwca 2011 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/59/11 w sprawie: trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 48.222.086 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 46.813.836 zł
- wydatki w wysokości 47.340.993,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.169.739,60 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 2.644.096,40 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu
art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze
zm.).
Nadwyżkę budżetu w kwocie 881.092,48 zł planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów.
2. 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 mieści się w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
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3. 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, za wyjątkiem uchybień wymienionych w
pkt III uzasadnienia.
4. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
III.
Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
uchybienia:
1. W załączniku nr 1 „Dochody budżetu” w rozdz. 85213 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ § 2030 /Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)/ zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 8.360 zł, natomiast z
załącznika nr 2 „Wydatki” wynika, iż w rozdz. 85213 § 4130 /Składki na ubezpieczenie
zdrowotne/ planuje się wydatki w wysokości mniejszej, tj. 2.830 zł, a zatem część dotacji z
budżetu państwa przeznaczono na inne cele niż wskazane przez dysponenta.
2. W załączniku nr 10 „Fundusz sołecki 2021 rok” do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok:
- w sołectwie Obrzębin plan wydatków na zadanie pn. „Zakup tablicy informacyjnej na
potrzeby sołectwa Obrzębin” ustalono w wysokości 200 zł i zaplanowano w rozdz. 70095 §
4210, a na zadanie pn. „Wykonanie tablicy informacyjnej – wskazującej dojazd do cmentarza”
ustalono w wysokości 800 zł i zaplanowano w rozdz. 70095 § 4300,
- w sołectwie Szadów Księży i Pański plan wydatków na zadanie pn. „Tablice ogłoszeniowe na
potrzeby sołectwa – usługa wykonania” zaplanowano w wysokości 2.000 zł wykazano w rozdz.
70095 § 4300,
- w sołectwie Wietchnin plan wydatków na zadanie pn. „Zakup tablic ogłoszeniowych na
potrzeby sołectwa” ustalono w wysokości 1.000 zł i wykazano w rozdz. 70095 § 4210,
natomiast z analizy załącznika nr 2 „Wydatki” wynika, iż w budżecie Gminy w dz. 700
/Gospodarka mieszkaniowa/ rozdz. 70095 /Pozostała działalność/ nie zaplanowano wydatków w
§ 4210 /Zakup materiałów i wyposażenia/, a w § 4300 /Zakup usług pozostałych/ zaplanowano
wydatki w wysokości 800 zł, nie zabezpieczając tym samym w pełni środków na realizację
zadań we wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej;
- w sołectwie Wietchinin zaplanowano m.in. wydatki w rozdz. 92195 § 4300 na zadanie pn.
„Zakup zestawów piknikowych na potrzeby sołectwa”. Dla wskazanego zadania właściwym
winno być sklasyfikowanie w § 4210/Zakup materiałów i wyposażenia/.
3. Wystąpiły nieliczne rozbieżności pomiędzy częściami projektu uchwały budżetowej na 2021
rok, m.in.:
- na str. 8 uzasadnienia poinformowano, iż „Dochody z tytułu odpłatności za żywienie w
przedszkolu i czesne zaplanowano w kwocie 150.000 zł”, podczas gdy w/w kwota odpowiada §
0670 /Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego/, nie uwzględniając tym samym dochodów
sklasyfikowanych § 0830 /Wpływy z usług/.
- na str. 14 uzasadnienia, odnosząc się do planowanych wydatków na realizację zadań
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zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 855 /Rodzina/, wskazano kwotę
14.972.729 zł, a z załącznika nr 5 „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wynika, iż winna to być kwota
14.944.523 zł.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak
w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Leszek Maciejewski

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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