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Składu orzekającego Regionalnej lzby otlrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwaĘ lrudżetow'ej

Gminy Poniec

na 2019 r.

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Foznaniu .v1rzneczony Zarządzeniem Nr 4/20l6 Prezęsa
Regionalnej lzby obrachunkowej rv Poznaniu z dnia 28 sĘcznia ?016 r. Ze
Przewodnicząca:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost

z{|1''

w osobach:

Małgorzata okrent
działając na podstawie art. 13 pkt 3

i

art. 19 ust. 2 ustawy

z

dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach

U' zŻa16 t., poz.56i) w zlviązku z aft. Ż38 ustawy z dnia27 sierpniaŻ009 r' o
publicznych (tj.Dz.IJ. z2aI7 r. poz' 2a77 zpoźn' zm.),wyraża o przedłożonymprzez Burmistrza

obrachunkowych (Dz.
finansach

projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Poniec na2019 r.

opinię porytywną z uwagami.

AZASADNIEI{IE
I.
Burmistrz Gminy Poniec przedstawił w dniu l3 listopada 20lłl roku R.egionalnej Izbie obrachunkowej

w Poznaniu projekt uchwĄ budżetowej na Ż019 rok' celem zaopiniowania. 'Wraz z projektem przedłozone
zostało uzasadnienie i materiał informacyjne'
ż

W dniu 20 sierpnia 2al0 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchr.vałę Nr XXXV[V28B120I0 vr sprawie trybu
prac nad projektem

uchwĄ tludżetowei Gnriny Poniec' Szczegółowośćprojekfu, uzasadnienie oraz

materiały

informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym wlw uchlvałą, za wy-jątkiem danych

$ 4 ust. 3 uchwały w zakresie informacji o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym
uwzględnieniern aktualnego stanu zadłuŻenia, a takżę prognozy zadŁuŻenia w roku budżetowym oraz w

wymaganych

kolejnych latach.

Do projektu załączono rnateriaĘ informacyjne oznaczone jako ,,iryfarmacja o sytuacji fircansowej gmiłzy''
jednak w inforrnacji tej nió przedstawiono infoirnacji o prognazie zadłużeniaw koiejnych latach, a takiej
informacji wynlaga organ stanowiący ww. uchwale.

W informacji o sytuacji finansowej gminy przedstawiono danę dotyczące poszczególnych kredytów i poĘvczek
zaciągnięĘch przez Jeclnostkę wtaz Z okresęm ich spłaĘ do 31. lŻ'2018, natomiast nie przedstawiono infołmao_ii

o prognozie

za:dłuŻenia w kolejnych latach

(w latach 2019 do 2020 planowane Są przycirody z

$Ąułu

kredytów/poĘczek) a takie zarlłuŻenię Jędnostki występuje, co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy.

n.
1.

W projekcie

_

uchwĄ

budzetowej ustalone

zostĄ:

dochodywwysokości31.106.150,30zł,wtymdochodybieżącewwysokości30.506'380,30zł,
wydatki w wysokości3Ż.0"12.1503a zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.841 .15a30 zł.

Proponowane
bieŻących

w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są 'lłyższeod planowanych wydatków

o kwotę l.665.230,0a zł, a zatem spełtriollv zostanie łlymóg yynikający z przepisu art.242

ustawy o finansach publicznych.

Defic1't budżetu w wysokości 966"000,00 zł proponuje się sfinansować prrychodami z

tytułu pożryłzeki

kredyórv.
2.

W projekcie uchwĄ

budżetowej na

ŻOl9 rak (załączrrik nr 6)

i

projekcie ucłrwĄ

w sprawie WPF

zaplanowano w roku ŻaI9 przychody budżetu w wysokości 2.2l6.000,00 zł z Ę.tułu poĘczek i kredytów.
a
-).

Rozchody budzetu zaplanowano w wysokości 1.250.000,0a zł i datyczą spłat otrzymanych krajowych

poĘczek i kredytów.
4.

Kwoty zaplanowanych w wydatkach budzetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w
granicach określonych rv przepisie art. 2ŻŻ ust' 1

i 3 ustawy finansach publicznych, a rezerwa celowa

na

realizację zadan własnYcb z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonym w art. 2ó ust.
4 ustawy zdnia 26 kwietnia 20a7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
5. Zal<ręs

z 2ai8

r.,paz.1401)'

unormowań zawarĘch w projekeie uchwały budżeto*'ej odpowiada wymogom ustawy o finansach

publicznych

)a

w szczęgólności art' Ż12 i 215 ustawy' Projekt uchwaĘ jest kompletny, rachunkowo zgodny,

za w.vjątkiem rozbieżnościwykazanych w pkt. I1I uzasadnięnia.
6.

Zakres proponowanych upoważnień" jakie organ stanowiący ma udzielió organowi wykonawczernu nie
budzi zastrzeżen.

7.

Z

załącznika nr

2 (plan wydatków

budzetrr gjniny na Ż019 r") oraz

z

załącznika nr

planowanych kwot dotacji w roku 2019) wyrrika, iż Gmina zaplanowała wy'datki z

7

(zestawienie

t1Ąułł.l pomocy

finansowej

w dz. 921 razdz.92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w $ 271a w kwocię 10.000.00 zł dla
Gminy Piaski (na str. l 1 uzasadnienia wskazano, Że,'stosowna uchwała zostanię podjęta na sesji w grudniu
2018 r.").

nI.
Skład orzekający wskazuje, że:

1)

W załączniklsnr 7 ,{'estawienie planowanych kwot dotacji rv roku 2019" odnośnie dotacji dlajednostek
spoza sektora finansów publicznych w dz' 010 błędnie wskazano razdział, w którym zaplanowano
dotacje dla spółki wodnej w $ 2830 w kwocie 43.000 zł wpisując 0l009 zanriast 0l008, co wynika z
załącznika nr 2,,Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.'''

Ż)

W załączniku nr l1 ,,Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizac.ji z Frrnduszu sołeckiego rł' roku

Ż0I9" odnośnięzadania,,Wyczyszczenię stawu'o realizowanęgo przez sołectwo Janiszewo' w kolumnie
,,Rozdz." wpisano 1008 zamiast 01008.
Mając na uwadzę całokształt przeprowadzonęgo badania Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Skła{u Qzekająoogo
Danuta Szczepańska

Pouczenie: od opinii zawartej w niniejszej uchwalę słuzy odwołanię do pełnego składu Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Poananiu w terminię 14 dni od daty doręczenia uchwały.

