Uchwala Nr SO-0952/33/5/Ko/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w spr wie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok.
Skład Orzekający Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony

Zarzą zeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia

2016 . ze zm. w osobach:
Prze odnicząca:

Zofia Ligocka

Człon owie:

Józef Goździkiewicz

Leszek Maciejewski
działa ąc na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regio alnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) wyraża o przedłożonym przez
Zarząś Powiatu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
.' rojekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada
z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały
Szcze ółowość projektu i uzasadnienia załączonego do projektu odpowiadają wymogom
okreś onym uchwałą Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac
nad p ojektem uchwały budżetowej.

l.

projekcie budżetu ustalone zostały:
dochody w wysokości 74.730.996,91 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
71.992.476,16 zł,
wydatki w wysokości 77.714.932,99 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
64.916.787,36 zł.
ponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bit żących o kwotę 7.075.688,80 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu
a '.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z U z 2016 r. poz.
l O). Deficyt budżetu w kwocie 2.983.936,08 zł planuje się sfinansować przychodami z
kr dytu bankowego.

2. Koty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych
m eszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy finansach
p blicznych,
a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
, zysowego zaplanowana została w kwocie przewyższającej wartość minimalną określoną na
p dstawie z przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
( z. U. z 2013 r., poz. 1166).
3. Z

es unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o

fi ansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest
k mpletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.
l
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§ 8 projektu uchwały budżetowej nie budzi

5. Sk ad Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej wystąpiły niżej wymienione
ue ybienia:
l) W § 10 projektu uchwały budżetowej zamieszczono postanowienie o treści" Ustala się limit
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2017 roku w kwocie
4.000.000 zł", a postanowienie to winno brzmieć: " Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciqganych kredytów długoterminowych w 2017 roku (. ..) ". bowiem limit dotyczy zdarzeń
przyszłych.
2) W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej obejmującym "Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok" w części "Dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych" w kolumnie "dotacje podmiotowe" w dz. 853
/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej! rozdz. 85311 /Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnychI zaplanowano dotację w kwocie 43.624,80 zł z
przeznaczeniem na warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia " Sprawni Inaczej" w
Kłodawie, którą nieprawidłowo sklasyfikowano w § 2830 IDotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych/, a dotacja ta winna być ujęta w § 2580
/Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych/. W załączniku Nr 2 zawierającym .Plan wydatków na 2017 rok" w rozdz.
85311 prawidłowo zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora
fmansów publicznych wyłącznie w § 2580.
3) W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w
wysokości 0,43% oraz w rozdz. 85446 w wysokości 0,16% funduszu płac przewidzianego
dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum. W myśl przepisu art. 70a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) w
budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w
wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli, a w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2017 nie przewiduje się zmniejszenia poziomu dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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Zofia Ligocka

Poucz nie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Obrac unkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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