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W załączeniu przekazuję Uchwałę f SO~0952J14!5IKo/20ł8 kładu On ekającego
R gionalne] Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 20 8 f. wyrażającą opinię
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Koi kiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 20] 9 rok.
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Uchwala. r SO-0952/14/5/Ko/2018
L kładu Orzek ~ąc ego R gionalne] Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 listopuda 2018 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o proje Cle uchwały budzetowej Powiatu Kol kiego na 2019 rok .

.._kład Orzekający Regionalu j Izb" Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony
Zarządzeniem 4/2016 Preze a Regionalnej Izby Obrachunkowej \ Poznaniu z dnia 28 stycznia
2016 f. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligooka

Członkowi ; Renata Konowałek
Leszek Maci je ski

działając na pod ta ie art. 3 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października ]992 r. o
regionalnych izbach obraehunkowyeh (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art, 238 ustawy z
dnia 27 ierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 f. poz. 2077 ze zm.), wyraża o
przedłożonym p:rze.zZarząd Pov riatu projekcie u. hwały budżetowej Powiatu Kol kiego na 2019 rok

e p inię p oz y t y wn ą

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada
2018 r., wraz z proj krem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały
informac jne.
zczegółowość projektu i uzasadnienia za-łączonego do projektu odpowiadają wymogom

okre lonym uchwałą r LV H126512010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie kreślenia trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.

l. W projekcie budżetu ustalone oWy:
- dochody w wysokości 82.773.60458 zł, w tym do hod bieżące w 'INy okości

81.705.403,54 zł
wydatki w wysokości 83.552. 40,66 zł. w tym wydatki bieżące w

74.242.939 88 zł.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są 'IN ze od planowam ·ch wydatków
bieżących o 7.462.463,66 zł, a zat m pełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu
rut. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Oz, . z U 2017 r. poz.

2077 po zm ..

2, Deficyt budżetu w kwocie 778.93608 zł planuje się sfinansować. przychodami z kredytu

bankowego.

3. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych
mi szczą się w granicach określonych w przepisi ~ an, "22 ust. l i 3 ustawy o finansach

publicznych. a rezerwa celowa na realizacj zadań własnych z zakresu zarządzania
l



kryzysowego zaplanowana została w kwa ie przewyż ząiącej ",'3l1:0ŚĆ minimalną okr śloną na

'pod tawie z przepisu art, 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(tj. Dz. . z 2018: r. poz. 1401 ze zm.)

4. Zakres unormowań zawartych W projekcie uchwały budż towej odpowiada wyrnogom u taw O

finansach publicznych .. .El' w szczególno ści art, 212 i 215 ustawy. Projekt uchwał jest
kompletny rachunkowo zgodny iwewnętrzule spójny.

5, Zakre proponowanych upoważnień jakie organ stanowiący ma udzielić organowi

wykonawczemu określonych w po. tanowieniu § 8 projektu uchwały budżetowej nie budzi
zastrzeż ń.

6. kład Orzekający Vi,' każuje ze w projekcie uchwały budżetowej wy tąpiły niżej wymienione
uchybienia:

1) W załączniku nr l do projektu uchwały budżetowej, ob jmuj cym dochody budżetu na 2019
rok nie zaplanowano dochodów w § 0640 IWpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opIaty
komorniczej i kosztó upomnień! mimo. iż w sprawozdaniu Rb 27 sporządzonj m na
konie nr kwartału 20] 8 roku wykazano zaległości w opłacaniu należności budżetowych w
rozdz. 70005 rozdz. 756] 8 rozdz. 80120 i rozdz. 80130.

2) \ uzasadnieniu do projektu. uchwały budżetowej na 2019 rok (pkt 9'na str. 19) w kazano ..iż
wydatki rozdz. 80195 przeznaczono m.in ..na odprawy dla nau Z cieli oraz pracowni ów
administracji i obsługi w wysokości 268.9"'2 zł, pod z gdy wydatki na 1 n cel winny być
planowane w rozdziale właściw J m dla jednostki oświatow j w której atrudnieni ą
pracownicy którym przysługuje odprawa a jeżeli wolą Zarządu Powiatu b -ło
w odrębnienie wydatków na odprawy bez przypisywania ich do je nostki to 'winna b Ć

utworzona na ten ce.1rezerwa celowa w rozdz. 75818.

Mając na uwadz całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w

entencji,

Przew dniezaca
kładu. e ającego

-,_...
Zofia Ligooka

Pouczenie: Od uchwały kładu Orze ąjącego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w ermlnie 14 dni od dat doręczenia uchwały.
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