Elektronicznie podpisany przez:
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Uchwała SO-0952/28/19/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego 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 składzie:
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
Zarząd Województwa Wielkopolskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego
na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
1. Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Województwa w dniu 13 listopada
2020 r. (w systemie e-nadzór). Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie i materiały
informacyjne. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do
projektu odpowiadają wymogom określonym w uchwale Nr XI/193/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Województwa Wielkopolskiego.
2. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 tej ustawy.
Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.

II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
- dochody w wysokości 1.617.451.464,68 zł, z tego dochody bieżące 1.147.722.474,57 zł oraz
dochody majątkowe w kwocie 469.728.990,11 zł,
- wydatki w wysokości 1.984.049.177,68 zł, z tego wydatki bieżące 1.029.086.139,10 zł oraz
wydatki majątkowe w kwocie 954.963.038,58 zł.
Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę
118.636.335,47 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy
o finansach publicznych.
W projekcie uchwały ujęto przychody:


ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w wysokości 40.000.000,00 zł,



z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w wysokości
39.218.189,00 zł,



z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (§ 953) w wysokości
275.051.612,00 zł,



z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)
w wysokości 53.300.000,00 zł.

Rozchody przeznacza się na wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie
40.000.000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie
972.088,00 zł.
Zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 2 projektu uchwały budżetowej, deficyt budżetu w wysokości
366.597.713,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, pożyczki, emisji obligacji oraz
przychodami z tytułu wolnych środków.
2. W postanowieniach projektu uchwały oraz w załącznikach wyodrębniono dochody i wydatki
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw oraz
dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres ww. załączników nie budzi zastrzeżeń.
3. Zakres
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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
mieści się w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 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 gminie
ustawami, na zadania własne bieżące oraz części oświatowej subwencji ogólnej, zgodne są
z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta.
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.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
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.

