
Uchwała Nr So-09 52 18 l 1Ż fLnl2012

Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej rv Poznaniu

dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Poniec na 20L3 r.

Skład Otzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu wznaczony Zarządzeniem Nr 1Ll2009

Prezesa Regionalnejlzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca Ż009 r. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepariska

Członkowie: Zdzisłaut Drost

Beata Rodewaldłaszkowska

działEąc na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 7992r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 20L2 r., poz. 1 1 13 ) wyruŻa o przedło żonym przez Burmistrza projekcie

uchwaĘ budzetowej Gminy Poniec na Ż0I3 r.

opinię pozyĘwnaZ uwagą jakw pkt. III.

UZASADNIENIE

I.

Burmistrz Ponieca przedstawił w dniu 13 listopada 2012 roku Regionalnej lzbie obrachunkowe.j w

Poznaniu projekt uchwały budżetowej na z0I3 rok, celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłozone

zostało uzasadnięnię i materiĄ informacyjne.

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę Nr XXXVIIV288/2010 w sprawie

trybu prac nad projektem uchwĄ budżetowej Gminy Poniec. Szczeg łowoś projekfu, uzasadnienie oraz

materiĄ informacyjne załączone do projektu odpowiadająwymogom określonym w/w uchwałą.

il.
1.W projekcię uchwaĘ budżetowej ustalone zostały:

dochody w wysokoŚci 19.800.832,-Zł,w tym dochody biezącę w wysokości 19.398.832,- zł,

wydatki w wysokości 21.5l7.67l,- , w tym wydatki bieżące w wysokości 11.457.6]L,- zł.

Proponowane w projekcie uchwaĘ budżetowej dochody bieżące Są Wyzsze od planowanych wydatk w

biezących o kwotę l.94L 161,- , Z zatem spełniony zostanie wymog wynikający z przepisu art- Ż42

ustawy o finansach publiczrych.

Deficyt budżetu w wysokości 1.]16.839,-zł proponuje się sfinansowa przychodami zsułu kredyt w i

poĄczek.

2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budzetu rezerw, tj. rezerwy ogolnej i rezerw celowych mieszczą

się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy finansach publicznych, a rezerwa



cęlowa na rcalizację zadan własnych z zakresu zarządzanial<ryzysowego mieści się w limicie określonym

w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysolvym (Dz. IJ. z 2007 r' T.{r 89,

poz.590).

3. Zal<res unormowa zawatĘch w projekcie uchwaĘ budzetowej odpowiada wymogom ustawy o

finansach publicznych, a w szczeg lności art. 2|2 i ŻI5 ustawy" Projekt uchwĄ jest kompletny,

rachunkowo zgodny i wewnętrznie spojny. Zal<ręs proponowanych upowaznieri, jakie organ stanowiący

ma udzięlić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeŻe .

ilI.
Skład orzekający wskazuj e, Że w projekcie uchwĄ budzetowej wystąpiĘ niŻej wymienione uchybienia:

1. W $ 13 postanowie uchwaĘ zawarto upowaznienie dla Burmistrza do zaciryania kredyow i

poĘczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budzefu' natomiast zgodnie

z art. 89 pkt 1 ustawy o finansach publicznychjst mogą zaciryać, kredyry i poĘczki na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżętu.

2. W załącinriku Nr 1 do projektu uchwaĘ dot. dochod w przewidziano w dz. 852 rozdz. 85212

dochody w $ 0980 w wysokości 3.000,00 zł. Z uzasadnienia do projektu uchwaĘ wynika, iz są to

dochody dotyczące wpływow z Ęrlufu zwrot w wypłaconych świadczen z funduszu alimentacyjnego,

w rwiązku z Ęm zgodnie z interpretacjąMinisterstwa Finans w Departament Finans w Samorządu

Terytorialnego Z dnia 9 lutego 2010 r. Nr ST1-4834-317lMLIl20I0l1962lŻ009, powinny by

wykazywane w s 0980 w Sprawozdaniu Rb-z7zz, natomiast docho<iy należne gminie w $ 2360 i

ujmowane w sprawozdaniu Rb-27S.

3. W załączniku nr i0 ,,Plan wpĘwow i wydatkow rwiązanych z ochroną środowiska w zaB r.'' w

części doĘczącej wydatk w wykazano, iż w dz. 900 rozdz.90019 zaplanowano dotację na pomoc

finansową w $ 2710 w wysokości 10.000 zł, podczas gdy z załącznika nr 2-wydatki, oraz zał. Nr 7

doĘczącego zestawięnia planowanych kwot dotacji w roku 2013 wynika, Żę w w/w dziale i rozdziale

s 2710 nie zaplanowano. Natomiast w planie przewidziano w dz.900 roz,dz.90019 dotację w $ 2320

,,Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŻące realizowane na podstawie porozumieri

(umow) między jednostkami samorządu terytorialnego'' w kwocie 10.000 zł (dla powiatu

gostyriskiego na likwidację azbestu i wyrobow zawierających azbest).

4. Analiza dochod w budzetu w powiązaniu Z uzasadnieniem do projektu uchwaĘ budzetowej

wykazała, Że w dz. 900 nie ujęto wpĘrvow z opłaty Za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienić, na|eĘ, Że w uzasadnieniu (str.8) Burmistrz informuje, iŻ na biezącą gospodarkę odpadanłi

zaplanowano m.in. w nłiązku z przewidywanynl udziałem w Komunalnym Związku Gmin Regionu

Leszczyriskiego, wpłatę na jego rzecz w wysokości 50.000,-zł. Z powyŻSzęgo nie wynika, czy i jak

Gmina Poniec będzie ręaLizowała zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

wynikające zę zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu crystości i porządku w

gminach.



Mając nauwadze całoksztahprzeprowadzonego badania Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie: od opinii zawartej w niniejszej uchwale SłuZy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu w tęrminię 14 dni od daty doręczenia uchwĄ.


