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Uchwała SO -0952/4/7/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Witkowo na 2021 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. .(ze
zm.) w osobach:
Przewodnicząca: Renata Konowałek,
Członkowie:

Zofia Ligocka,
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
Burmistrza projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w dniu 12 listopada 2020 r. przedłożył w systemie E-Nadzór
tutejszej Izbie, projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, celem zaopiniowania. Wraz z projektem
przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 25 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XXXIII/313/10 w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym ww. uchwałą.
II. 1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
− dochody budżetu w wysokości 64.028.000,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
63.867.000,00 zł,
− wydatki budżetu w wysokości

69.806.000,00zł, w tym wydatki bieżące w wysokości

62.241.637,66 zł.
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 1.625.362,34 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu

art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany deficyt budżetu
w kwocie 5.778.000,00 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
(§ 3) projektu.
W projekcie uchwały zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym (§ 952) w wysokości 8.350.000,00 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w wysokości 2.572.000,00 zł.
2. 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.
3. Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych.
4. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie
ustawami, na zadania własne bieżące oraz subwencji oświatowej, zgodne są z kwotami
wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
5. 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
6. Planowane w projekcie budżetu na 2021 r. wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. co spełnia wymóg z art. 231 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych.
7. Z postanowień § 15 projektu uchwały budżetowej wynika, że zaplanowane zostały dochody z
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.455.868,00 zł oraz wydatki na
finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.455.985,00 zł.
III.

Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
uchybienia:
1. W załączniku nr 2 „Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2021 rok” oraz w załączniku nr 7
„Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu GiM Witkowo na 2021 rok” w części „Dotacje

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” wykazano dotację podmiotową na
zadania z zakresu oświaty i wychowania w dz. 855 rozdz. 85516 §2540 w kwocie
36.000,00 zł. Skład Orzekający wskazuje, że stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2000r. poz. 326 ze zm.)
Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub
zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez
dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Zatem, jak z powyższego wynika
przedmiotowa dotacja winna zostać zaplanowana jako dotacja celowa (a nie dotacja
podmiotowa) i sklasyfikowana (w zależności jaki podmiot jest organem prowadzącym
żłobek) w §2810 lub w §2820, albo w §2830.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Renata Konowałek
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.

