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Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Poniec na 2018 r.

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Foznaniu wznaczony Zarządzeniem Nr 7l20I3

Prezesa Regionalnej Izby abrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku ze zmiarramt,w

osobach:

Przęwodniazącai

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

MaŁgorzata okrent

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puźdztemika I992r. o regionalnych

izbach obrachunkolvych (Dz. U. zŻ016 r.,poz.561)vqrruŻa o przedłoŻonymprzezBurmistrzaprojekcie

uchwały budzetowej Gminy Poniec na 2018 r.

opinię porytywną.

UZASADNIENIE

I.

Burmistrz Gminy Poniec przedstawił w dniu 15 listopad aŻOI7 roku Regionalnej Izbie obrachunkowej

w Poznaniu projekt uchwały budzetowej na 2018 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 XXXV[I/288/2010 w

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poniec. SzczegółowoŚć projektu'

uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom okreŚlonym

w/w uchwałą.

il.
1.W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:

_ dochody w wysokości29.851.961,00 zł,w tym dochody bieŻące w wysokości29.35O.029,OO zł,

- wydatki w wysokości28.611.961,00 zł,w tymwydatki bieżące w wysokoŚci27.470.182,02 zł.



Proponowane w projekcie uchwały budzetowej dochody bieżące są wyższę od planowanych

wydatków bieżących o kwotę 1.879.846,98 zł, a zatem spełniony zostanie lvymóg wyntkający z

przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyzkę budzetu w wysokości 1.240.000,00,-złprzęznacza się na spłatę zaciągnięĘchpożyczek.

2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budzetu rezerw) tj. rezerwy ogólnej l ręZerw celowych

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

a tezerwa celowa na reaIizację zadan własnych z zaktesu zarządzania kryzysowego mieści się w

limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia2}}7 t. o zatządzaniu kryzysowym

(Dz. U. z 201] r., poz. 209 z pożn' zm.).

3. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budzetowej odpowiada wymogom ustawy o

finansach publicznych, a w szczególności art. 2IŻ i T5 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny,

rachunkowo zgodny, zavłyjątkiemrozbieŻności wykazanych w pkt. III uzasadnienia.

4. Zakres proponowanych upowaŻnien,jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu

nie budzi zastrzeŻen.

5. Z załącznika nr 2 (plan wydatków budzetu gminy na 2018 r.) oraz z załącznika nr 7 (zestawienie

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

finansowej w dz. 921 rozdz. 92120 - ochrona zabyków i opieka nad zabytkami, w $ 2710 w

kwocie 10.000,00 zł dla Gminy Piaski (na str. 10 uzasadnienia wskazano, że,'Stosowna uchwała

zostanie podjęta na sesji w grudniu 20L7 r.").

ilI.

Skład Orzekający wskazuje' że:

1) W podstawie prawnej zbędnie wskazano'przepis art' 18 ust. 2 pkt. 9 llt. ,,i", bowiem w częŚci

normatpvnej uchwały nie określono maksymalnej wysokoŚci pożyczeki poręczeń udzielanych

przez Burmistrza w roku budzetowym.

2) W $ 1 ust' 2 pkt 1 postanowień uchwały wyodrębniono dotacje celowe na rcalizaqę zadan z

zakresu administracji rządowej i innych zadń zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

8.572.181 zŁ zgodnie z zaŁ. Nr 3 do uchwĄ, natomiast załącznik tęn oznaczono jako

,,Dochody i wydatki nviqzane z realizacjq zadań z zakresu administracji rzqdowej zleconych

gminie i innych zadań zleconych Lłstawami". Dochody związane z realtzacją zadan z zal<resu

administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ustalono w tabeli trzeciej

(str. 4) tego załącznika w kwocie 56.000 zł.

3) W załączniku nr 7 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2018" odnoŚnie dotacji dla

jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz.85141 $ 6300 nie wpisano kwoty



planowanej dotacji w wysokoŚci 13.730'00 złw kolumnie ,,planowana kwota dotacji celowej''.

4) Na stronie 10 uzasadnienia wskazano, iŻ w ramach pozostałej działalności w dziale

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) wydzielona zostałakwota 62.T49,92 zł

na rcalizację przedsięwzięĆ, z filrlduszy sołeckich, podczas gdy z zał. ff 11 (wykaz

przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2018) wynika, iż w
rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokoŚci 68.129,92 zł, podobnie w dzialę Kultura i

ochrona dziedzictwa narodowego 
. 
(dz' 9ŻI) wskazano, iŻ zabezpieczono środki na

'przedsięwzięcia realizowanę w ramach funduszy sołeckich w kwocie 159.510,33 zł z tego

wydatki bieŻące 138.310,33 zł natomiast z zał. nr 11 wynlka, iż w dziale tym zaplanowano

środki w wysokości 153.530,33 złw tym na zadaniabieŻące 132.330,33 zł.

Mając nauwadze całoksztahprzęprowadzonego badania Skład otzekĄący postanowił jak w sentencji.

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

Danuta Szczep


