
Uchwała Nr S0-09 52 /28/ 12 fLn l20l7

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie: rryrażenia opinii o projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2018 r.

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Pozlraniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016

Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 20l6 r. zę zm. w osobaclr:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

członkowie: zdzisław Drost

Małgorzata Okrent

działając na podstawie art. 13 pkt 3 iań. 19 ust.2 ustawy zdnial pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz,lJ. z20|6 r.,poz.56l) wyraża o przedłożonym przez W ójta Gminy projekcie uchwaĘ

budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2018 r.

opinię pozytywną z uwagami.

UZASADNIENIE

L
Wójt Gminy Krzemieniewo przedstawił lv dniu 14 listopada 20l7 roku Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Pomaniu projekt uchwały budżetowej gminy na 2018 rok, celem zaopiniowania, Wraz z

projektem przedłożone zostało uzasadnienie i materiały informacyjne.

W dniu l0 września 20l0 r. Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę Nr XXX/l75l20lO w sprawie trybu

prac nad projektem uchwaĘ budżetowej gminy Krzemieniewo. Szczegółowość projektu, uzasadnienie

załączone do pĄektu odpowiadają wlłnogom okeślonym w/w uchwałą.

il.
1 . W projekcie uchwaĘ budżetowej ustalone zostały:

-dochody w wysokości 35.064.333,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.654.375,00 zł,

-wydatki w wysokości 43.358.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.878.330,84 zł,

Proponowane w projekcie uchwaĘ budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych urydatków

bieĘcych o kwotę 5.776.044,16 zł, a Zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przspisu art. 242

ustawy o finansach publicznych.

Defic}t budżetu w wysokości 8.293.667 ,00 zł (t j. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) proponuje się

sfinansować przychodami z Ętułu pożyczek lub kedYów zaciągniętych na rynku kajowym.



2.

2

W postanowieniach projektu uchwaĘ (§ 4 ust. l i § 9) wykazano łączną kwotę przychodów - 9.293.667,00

zł i łączną kwotę rozchodów - 1.000.000.00 zł. W załącznikach (Nr l0 i Nr 15) do projektu uchwafu

przedstawione zostaĘ przychody i rozchody budżetu wg tytułów (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej).

Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej mieszcą się w

granicach określonych w przepisie art. Zżż ust. l i 3 ustawy finansach publicznych, a rezęrwa celowa na

rcalizację zadań własnyclr z zakresl zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonym w art. 2ó ust.

4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017, poz.209 ze nn.).

Zakes unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach

publicmych, a w szczególności an. 21ż i 2l5 ustawy. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ

stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzężeń.

Projekt przewiduje wydatki w dz. 9ż1 rozdz. 92120 w § 2720 ,,Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych" (5.000,- zł).

W uzasadnieniu do uchwĄ (str. 30) zawaIta została informacja, że uclrwały w sprawie dotacj i podjęte

zostaną przed ich udzieleniem.

ilI,
Skład Orzekający wskazuje na następujące uchybienia występujące w projekcie:

'l. W podstawie prawnej odnośnie publikacji ustawy o finansach publicznych wskazano ,,Dz,U. z 2016 roku

poz.l870 ze zmianami" zamiast Dz, U. z 2017, poz.2077 (od dnia ]0.11.20I7 r,),

2. W § 4 ust. 2 wykazano deficlt budżetu w kwocie 9.ż93.667,00 zł zamiast 8.293.667,00 ń (tj. różnica

pomiędry dochodami i wydatkami),

3. Analiza zał. Nr l (planowane dochody) w powiązaniu z uzasadnieniem do projektu uchltaĘ wykazała, że

dz. 756, tozdz. 75624 dochody z tytułu dywidend przyjęte zostaĘ w § 0020 .Wpłyvoy z podatku

dochodowego od osób prawnych" zamiast w § 0740 ,,Wp§rvy z dywidend".

4. W uzasadnieniu do projektu uchwĄ;

1) prry opisie dochodów w dziale 80l :

- zawarlo naĘpującą informację: ,,W § 06l ustalono plan w kwocie 200 zł, która powinna być pozyskana

z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw". W zał. Nr 1 (planowane dochody) kwota 200,- zł

przyjęta została w dz. 801, rozdz. 80101 § 0690 ,,Wpłwy z różnych opłat" (200,00 zł). Nadmienić

należry, że projekt budżetu nie przewiduje dochodów w § 06l0 ,,Wpłyły z opłat egzaminacyjnych oraz

opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów";

- w odniesieniu do § 0750 wskazano, że wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach

podstawowych i przedszkolach ustalono w kwocie łącznej l2-5O0,- zł, a z zał. Nr l wynika kwota

l4.200,00 ń(rozdz.80l0l § 0750= 12.500,00 z-ł, rozdz.80l04 § 0750= 1.700,00zł);

- w odniesieniu do § 0960 wskazano, że zaplanowano darowizIry, które otrzymują szkoły i przedszkola od

Rad Rodziców i innych sponsorów w kwocie łącmej 16.500,00 zł, podczas gdy suma planowanych

dochodów w § 0960 (dz. 801) wynosi 11 .300,- ń;
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2)prryopisiedochodówwdz.926wodniesienirrdokwoty44.258,0Ozłwskazano§2057,podczasgdyzzał'

Nr l wynika, Ze ww, kwota przyjęta została w § 6257 (rozdz, 9260l ),

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowiłjak w sentencj i,

Przewodnicząca

Pouczenie:odopiniiZawartejwniniejszejuchwalesłuzyodwołaniedoKolegiumRegionalnejlzbyobrachunkowejw
Pomaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwĄ,


