
l

Uchwal:r Nr S( )_()952 /l/Ż6l l2lI'nl?lll
Skład u Orzekaj r1ccgtl lłcgiłlltll l lrc.i l zlly Olrrachunkowej w Poznaniu

z dni:r Otl gnrrlni:t 2(l l I roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwaly blltlżcltllvt'.i (Jlniny Poniec naŻ0t2 r.

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowe.j rv l)tlzttitttitt wyzllaczolly 7'arządzeniem Nr 1112009

Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Pozrranirr r <lrrirr (r lipcir 2009 r. w osobaoh:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie Zdzisław Drost

Beata RodewaId-Łaszkowska

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. l9 tls{'. 2 trslirrv.y z tlrtilt 7 1llrŹtlzicr'lliklr l992r. <l rcgionalnyclr

izbach obrachurrkowych (Dz. U. z 200l r. Nr 55' 1ltlz.577 '/,c /'lll'.) wyrlrŹlr rt przctlklżony:rrl pr7,a/.

Burmistrza projekcie uchwały budzetowej (inlilly l)tlttił":c rllt f ()l'] r'.

optnlQ llozylywll:; z uw:rgalni

UZASAl)NIIiNIIł

I.

Burmistrz Ponieca przedstawił w <lniu l5 Iistoplrda 20ll roku Rcgionlrlrlc.| Izlric ()brachtrrrkowej w

Poznaniu projekt uchwały budzetowej ntt20|2 rok, celonl ziltlpilliowittliit. Writz z prtljcktctll przotlklżrlnc

zostało uzasadnienie i materiĄ informacyjne.

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Rada Miejska w Poniecu pod.jęlrr uchwalę Nr XXXVItl.lŻ8820l0 w sprawic

trybu prac nad projektem uchwaĘ budzetowej Gminy Porriec' Szczególowość projektu, uzasadnietrie oraz

materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.

il.
1.W projekcie uchwały budzetowej ustalone zostały:

- dochody w wysokości 19.288.491 ,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 18.8l 8.497,- zł,

_ wydatki w wysokości 21.108.'779,- zł, w fym wydatki biezące w wysokości 16.785.876,- zł.

Proponowane w projekcie uchwały budŻetowej dochody biezące są wyższe od planowanych wydatków

bieżapych o kwotę 2.032.621,- z'ł, a z'at'em spełniony zostanie \Ąrymóg wynikający z przepisu art.24Ż

ustawy o tlnansach publicznych.

Delic1.t buclzctu rł'wysokości ].820.282,-zł proponu.;e się s{inallsolr'irć przycltodartli z t1tu1Lr kreclytólv i

poĘczek.

2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budzetu ręzerw, ti.rezerw ogólne.i i rezerw celowych mieszczą

się rv granicach określon1'ch lr'prze1lisic art.222 ust. l i j ttstarł'}'flnansach publiczll1,ch. a rezerwa



celowa na rcaliZac.ię Za(lali wlaSllych Z Zilkrcstl Zllrzll(l/illlilt kryz.ystlrvc!',(' ll}ilsci :;ię lv liltririr: ()l\t'C5lllll\'tll

w art.26 Llst.4 Ustawy r,dnia 26 kwictrrirr l0()7 r. () 7lu'r1l(1,/trrriu kr'\'z\,'iorvvtrl (l)r. ll z .r()()7 r. Nr'tl().

poz. 590).

3. Zakres unorrnowari zawartych w projckcie ucllwitly btttlzctorv,.'i orlporrirttltt \!vlil(lP(rlll tlsllttrY tr

finansach publicznych, o W szczególności art" 2l2 i 2l5 ttstarvy. I'r'tljekl tlcllrvll|_Y.ic5l l\(tllll)l!'lll\'.

rachunkowo Zgodny i wewnętrznie spó.iny. Zakrcs pr()l)()tl()willlyclt tt1ltlwitŻllieri..iirkic r't'l:lttl sl;ttlrlrr'ille)'

ma udzielić organowi wykonawozenlu nie budz-i zastrzczcri.

Iil.

Skład orzekający wskazuje, że w projekcic uchwaly btltlŻettlr.ve'i rv_ysll1pilv rtiŻtli wyltlicllitlllc

uchybienia:

l. W postanowieniach projektLr Lrchwały bLrclzctowe,i wyrltlrętltlirtttrl rv-Ytlltlki zrvil1zllne z rcalizacją ich

statutowych zadań,jednakże do powyzszych rvyclittkrirv llic rvlicztltttl 
"s 

2lts() '.w1llaty grnin narzecz

izb rolniczyc|r w wysokości20ń ttzyskaltych wpl-yrr,rirv z 1lrltl;ttktt t'tllllcgtt" rv kwtlcic Ż9'451 zł.W

wyniku powyzszego sulna wszystkich rvynricniolt.ycll tvy'tlitll'r'rrv (tv { I rrs(. -l) .iest nizsza o

wymienioną kwotę cld całości wydatk(lrv bieżących.

Ż. W załączniku Nr l do prcickttt Ltchwitly tlrll. tltle:lttltltilv 1lrzelvitlzilttltt rł tlz. ll52 r,lnl'l. tt_52l2

dochody w $ 0980 w wysokości 3.50().()0 z.l.7, ul;lsitclrticltiit drl 1ll'rljckltr ttchrvaly llic rvyrlika. z

jakiego tytułu sąto dochody. JezeIi dotyczą vt'1llyu'órv z tytulr-r zwrotórv w'yplacclIlych świadczcri z

funduszu alimentac1,jIlego to zgodnie z interpretacją Ministerstrva Finansów Depaftament Finansów

Samorządu Terytorialllego z dnia 9 lutego 20l0 r. Nr S'f l-4834-3 |1lMl'll2\l\l196212009, powilltly

byó wykazywane w $ 0980 w sprawozdarriu I(b-27ZZ. tlattltniast dtlclttltly tlalcŻttc gnlillic w $ 2360 i

ujmowane w sprawozdaniu Rb-27S.

3. W załączniku nr 3 do pro.jektLr buclzetu docltody bLldzetLl palistwa związanc z raa1i'tac-i'ą zadań

zleconych, które podlegająodprowadzenitl do budzetr-r paristwa na 20l2 rtlk za1llatlowallo w clz.B52

rozdz. 85Ż1Ż w $ 2350_Doclrody budzetu państwa związane z realiz'acją zadań zleconyclr

jednostkom samorządu terytorialnego, a nalezało przedmiotowy dochód sklasyfikowaó według źródel

pochodzenia. Ponadto po stronie dochodów w rozdzialę 85Ż1Ż nie ujęto s 2360,'dochody jednostek

samorządu ter1torialnego związane z reaIizacjązadai z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadan zleconych u stawam i".

4. W załączniku Nr 7 przedstawiającym ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku Ż01Ż''

wyszczególniono dotacj ę w rozdziale 70004 w kwocie 80.000 zł, natomiast z załącznika nr 2 wynika,

iż dotacja ta planowana jest w rozdziale 70001. Ponadto w rozdziale 92120 błędnie wskazano

paragraf 2360 ,,dotąc:ie celov,e z budzetu n.u 'finan.solt,ąrtie lub dofił'tal't,sowcłnie prac remontowych i

krnserv,alorskich obiektrhr- zclbytkrnlych przekazałte jeclnostkont nieztłliczcłtLym do sektora Jinełnsóv'

publicznych " bowietrr rlalezało wpisac 5 2120.

5. W załączniku Nr 8a ,,Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budzetowych w Ż01Ż r."

zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w rozdziale 70004, natomiast z

załączrlika Nr 2 rr1.nika, iz przedtniotorł'a do1acja plartotvana jest rł'rozc'lzialc 7000 l.
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6. W ramach proponowanych wydatków w projekcię budzetu nie przewidziano środków na zadania w

zakręsie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205).

Po stronie wydatków zaplanowano w dz. 010 rozdz.01008 (melioracje wodne) dotację celową z

budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostĄm jednostkom

nię za|iczanym do sektora finansów publicznych ($ 283) w kwocie 20.000 zł, jednakŻe do dnia

sporządzenia projektu uchwaĘ budzetowej Rada nie podjęła uchwały w sprawie zasad udzielania

spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu oraz trybu postępowania w sprawie udzielarria dotacji i

sposobu jej rozliczania (podjętej na podstawie art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne).

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

Przewodnicząca

Skła&yorzekającego

- i.''ilL.-'--,.*-\f
Danuta Szczepańska

Pouczenię: od opinii zalvartej w niniejszej
Regionalnej Izby Obrachunkowej

uchwalę słuzy odwołanie do pełnego składu Kolegium
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.


