
Uchwala Nr SO-0952/28/5/Ko/2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony

Zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca
2019 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Renata Konowałek

Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
wyraża o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na
2020 rok

Członkowie:

opinię pozytywn ą

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada
2019 r., wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały
informacyjne.
Szczegółowość projektu i uzasadnienia załączonego do projektu odpowiadają wymogom
określonym uchwałą Nr LVIII/265/20 1Oz dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac

nad projektem uchwały budżetowej.

l. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 96.387.932,82 zł, w tym dochody bieżące w wysokości

95.979.932,82 zł,

- wydatki w wysokości 99.166.868,83 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
86.218.646,33 zł.

Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o 9.761.286,49 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu

art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
ze zm.).

2. Deficyt zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 2.778.936,01 zł planuje się
sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego. W projekcie budżetu
zaplanowane zostały przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku



· -
krajowym (§ 952) w wysokości 4.000.000 zł oraz rozchody budżetu na spłaty otrzymanych

krajowych pożyczek ikredytów (§ 992) w wysokości l.22l.063,99 zł.

3. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych

mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach
publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego zaplanowana została w kwocie przewyższającej wartość minimalną określoną na

podstawie przepisu rui. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

4. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest
kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.

5. Zakres proponowanych upoważnień jakie organ stanowiący ma udzielić organowi
wykonawczemu określonych w postanowieniu § 8 projektu uchwały budżetowej nie budzi

zastrzeżeń.

6. Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
uchybienia:

- w postanowieniu § 1 ust. 1 pkt 5 (powtórzony ust. l - winien być oznaczony jak ust. 2)
projektu uchwały budżetowej wyodrębniono "dotacje celowe na realizację zadań
realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 7", a 'N załączniku tym zamieszczono również planowane

wydatki finansowane z tych dotacji do których nie odwołuje się żadne inne postanowienie
projektu uchwały budżetowej;

- w załączniku nr 4 " Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 rok" w dziale 755 rozdz.
75515 /Nieodpłatna pomoc prawna! zaplanowano wydatki w § 2630 /Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych!, a winny być

zaplanowane w § 2360 /Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego/, tj. w podziałce
klasyfikacji budżetowej prawidłowo określonej w załączniku Nr 2 i Nr 6 do projektu
uchwały budżetowej.

Mając na uwadze adzonego badania Skład Orzekający postanowił jak
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w sentencji.
,-'~' ./ •••••••• <6- ~ " ••

~.;' • . . , . ; Przewo niczącaf --:1 ~':~.\ '. ~.',('\ '~~~r~:'~?';, __~Składu Or ekającego
~ .s- \ • 1"\""" l;' : - ,_,
\-<'~\\. ~:~~:';~<\tf/ Zofia Ligocka

f' ~~.;-' .1 ,*YV,._ I';, .~,;~

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

2


	Page 1
	Titles
	Uchwala Nr SO-0952/28/5/Ko/2019 


	Page 2
	Titles
	· - 

	Images
	Image 1



