
Uchwała Nr So-0952l 47 l12tLnl2016

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Poniec na2017 r.

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniuryznaczony Zarządzęniem Nr 7/2013

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3I stycznia 2013 roku ze zmianarri, w

osobach:

Przewodnicząca

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

MaŁgorzata okrent

dztałając na podstawie art. 13 pkt 3 i an. 19 ust. 2

izbach obrachunkołvych (Dz. U. z2016 r',poz.56I)

uchwały budzetowej Gminy Poniec na20l7 r.

ustawy z dnia 7 puŹdziemika |992r. o regionalnych

wyruŻa o przedłoŻonym przez Burmistrza proj ekcie

opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

I.

Burmistrz Ponieca przedstawił w dniu 15 listopada2016 roku Regionalnej Izbie obrachuŃowej w

Poznaniu projekt uchwały budzetowej na 2017 rok, celem zaopiniowania. Wraz z projektem

przedłożone zostało uzasadnienie i materiały informacyj ne.

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę Nr XXXVilIl288l20l0 w

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poniec. Szczegółowośó projektu,

uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączonę do projektu odpowiadają Wymogom określonym

w/w uchwałą.

il.
1.W projekcię uchwały budzetowej ustalone zostały:

- dochody w wysokości29.397.290 zł, w blm dochody bieŻące w wysokości 28'861 .292 zł,

- wydatki w wysokośei28.207 '290 zł, w Ęłn wydatki bieżące w wysokościZ7.048'826,90 zł.



Proponowane w projekcię uchwały budzetowej dochody bieżące są wyzsze od planowanych

wydatków bieŻących o kwotę I.812.465,10 zł, a zatem spełniony zostanie vYymóg wynikający z

przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżkę budzetu w wysokości 1 . 1 90.000,-zł ptzeznacza się na spłatę zaciągniętych pozyczek.

2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budzetu tezerw, tj. rezenvy ogólnej i rezerw celowych

mieszczą się w granicach określonych w przepisie art.22Ż ust. 1 i 3 ustawy finansach publicznych,

a rezer:wa celowa na realizację zadń własnych z zal<resu zarządzaria kryzysowego mieści się w

limicie określonym w ań. 26 ust' 4 ustawy z dnia 26 kwietnia2007 t. o zarządzaniu kryzysowym

(Dz. U. z 2013 r.,poz.1166 ze zmianami).

3. Zak'tes unormowań zawartych w projekcie uchwały budzetowej odpowiada wymogom ustawy o

finansach publicznych, a w szczegóIności art. 2I2 i 2I5 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny,

rachunkowo zgodny, za wyjątkiemrozbieżności wykazanych w pkt. III uzasadnienia.

4. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielió organowi wykonawczemul

nie budzi zastrzeŻęn.

5. Z załącznika nr 2 (p|atl wydatków budżetu gminy na2017 r.) oraz z załącznlkanr J (zestawienie

planowanych kwot dotacji w roku 2017) wynika, iz Gmina zaplanowała wydatki z tytlilu pomocy

finansowej w dz. 92I rozdz.92120 - ochrona zabyków i opieka nad zabykami, w $ 2710 w

kwocie 10.000 zł dla Gminy Piaski, jednakże do dnia wydania opinii do tutejszej Izby nie wpłynęła

uchwała o udzieleniu pomocy finansowej. Skład orzekający przypomina o konieczności podjęcia

stosownej uchwały sprawie pomocy finansowej ptzedprzekazartiem środków finansowych do innej

j ednostki samorządu terytorialnego.

6. W załączniku Nr 2 ,'Plan wydatków budzetu gminy na2017 r.'' wpłaty gmin na rzeczizb rolniczych

(010-01030-2850) zaplanowano w kwocie 26.779 zł tj. l,97oń z planowanej kwoty wpływów z

podatku rolnego (dz. 756 5 2320 - 1.361 .000 zł). Wymagane 2%o wpłat z podatku rolnego to

27.2Ż0 zł.

ilI.

Skład orzekający wskazuje' ze w projekcie uchwały budzetowej wystąpiły (pozawyŻej wykazanymi)

niżej wymienione nieprawidłowości :

1) W załączniku nr 3 w części przedstawiającej dochody budzetu państwa wskazano, iŻ dotyczą

2016 roku zamiastzjl7.

2) W zaŁączniku nr 5 ,,Wydatki majątkowg roczne w 20I7r." w dz. 010 rozdz.01008 w $ 6050

wykazano planowane w kwocie 10.000 zł środki na zadanie pn. ,,Wyczyszczenie stawu

gminnego w Szurkowię" otaz w dz. 80I rozdz. 80101 w $ 6050 w kwocie 50.000 zł na zadarie



,,Przebudowa i malowanie sal i korytnzy w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

wZytowiecku".

W zał. nr 2 ,,Plan wydatków budzetu gminy na2017 r.'' w powyższej podziałce klasyf,rkacyjnej

nie przewidziano środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, jednak suma

wydatków majątkowych rocznych przedstawiona w zał. nr 5 oraz przedsięwzięó wykazanych w

WPF zgodna jest z kwotą wydatków majątkowych wykazaną w postanowieniach do projektu

uchwały budzetowej tj. $ 2 ust. 1 pkt 2.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

*--*

Pouczenie: od opinii zavłartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwaĘ.


