Elektronicznie podpisany przez:

Marzena Węckowicz; Regionalna Izba Obrachunkow
dnia 9 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO.0952/20/15/Pi/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Powiatu Wągrowieckiego.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2020 r., w składzie:
Przewodnicząca
Członkowie:

Marzena Węckowicz
Monika Paczyńska
Edyta Zastrow

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
ze zm.) o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Wągrowieckiego wyraża
opinię pozytywną z uwagą zawartą w pkt II.2 uzasadnienia
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został przedłożony tutejszej Izbie w dniu
13 listopada 2020 r. (uchwała nr 472/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia
12 listopada 2020 r.), w celu zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały przedłożone
zostało Uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
1.

2.

Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość projektu budżetu, Uzasadnienie oraz
materiały informacyjne przedłożone wraz z projektem uchwały budżetowej
odpowiadają wymogom określonym w uchwale nr XLIV/294/2010 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej, zmienionej uchwałą nr XXIV/162/2016 z dnia 26 października 2016 r.
Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp.),
a w szczególności art. 212-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3.

II.
W projekcie budżetu na 2021 r. zostały ustalone:
 dochody w wysokości 91.740.688.48 zł, tj. 97,42 % planowanych dochodów
na 2020 r., w tym: dochody bieżące 85.447.742,98 zł, tj. 93,82 % planowanych
dochodów bieżących na 2020 r.,
 wydatki w wysokości 104.124.402,48 zł, tj. 94,91 % planowanych wydatków
na 2020 r., w tym: wydatki bieżące 81.373.585,48 zł, tj. 90,15 % planowanych

wydatków bieżących na 2020 r.,
 deficyt budżetu w wysokości 12.383.714,00 zł. tj. 13,50 % planowanych dochodów.
Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody z emisji papierów
wartościowych.
1.

2.

3.

4.

Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych
wydatków bieżących o kwotę 4.074.157,50 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg
wynikający z przepisu art. 242 ufp.
W projekcie uchwały określono kwotę planowanych przychodów w wysokości
13.750.000,00 zł oraz kwotę rozchodów w wysokości 1.366.286,00 zł. Przychody
planuje się ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931); rozchody
zaplanowano na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych
(§ 992).
Z treści Uzasadnienia - pkt III pn. „Wydatki inwestycyjne, w tym realizowane przy
współudziale środków europejskich ze wskazaniem zadań kontynuowanych
i noworozpoczętych, zobowiązań w zakresie inwestycji, spłat odsetek
od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji” (str. 61) wynika,
że na zadanie pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego
obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” została zaplanowana kwota 14.450.000,00 zł,
na którą składają się środki własne w kwocie 12.617.240,00 zł oraz środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.832.760,00 zł.
Z treści projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz z załącznika nr 7
pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” wynika, że na 2021 r. zostały
zaplanowane wyłącznie przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych
(§ 931) w kwocie 13.500.000,00 zł.
Stosownie do wyjaśnień Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu
Terytorialnego w Ministerstwie Finansów (pismo znak: ST9.4761.54.2020 z dnia
21 października 2020 r.): „Odnosząc się natomiast do kwestii niewykorzystania
środków RFIL w 2020 r., środki te będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku
zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905
<Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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>.”
W powyższym zakresie Skład Orzekający czyni uwagę.
Analiza danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej, w projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w materiałach informacyjnych
wykazała spełnienie relacji, o której jest mowa w art. 243 ufp, co jest warunkiem
koniecznym uchwalenia budżetu.
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
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 2019 r., poz. 1398).
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5.

6.
7.

Do projektu budżetu dołączono m.in.: plan dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce odrębnymi ustawami, dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz nimi finansowanych wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska,
do których Skład Orzekający nie wnosi uwag.
Zakres proponowanych upoważnień, jakie Organ Stanowiący ma udzielić Organowi
Wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
W Uzasadnieniu do projektu budżetu wskazano założenia, jakie przyjęto do wyliczeń
prognozowanych dochodów oraz kalkulacji wydatków. Opisano źródła dochodów
oraz rodzaje wydatków planowanych do realizacji w poszczególnych podziałkach
klasyfikacji budżetowej.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Marzena Węckowicz

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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