
Uchwała SO-8/0952/42/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 28 listopada 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony 
Zarządzeniem Nr 21/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
2 listopada 2022 r. w osobach:
Przewodnicząca: Aleksandra Marszałek
Członkowie:      Renata Konowałek

Zofia Ligocka                                 
działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 238 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 
zm.) wyraża o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Wrzesińskiego na 2023 rok

opinię pozytywną

U z a s a d n i e n i e

I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Powiatu w dniu 

15 listopada 2022 roku. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały
i materiały informacyjne. Szczegółowość projektu oraz uzasadnienie wraz z materiałami 
informacyjnymi załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w uchwale 
44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r.  w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej po zmianach dokonanych uchwała Nr 50/IX/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

II.
1. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:

 dochody w wysokości 112.839.200,18 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 
97.525.372,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.313.828,05 zł;

 wydatki w wysokości 110.991.963,18 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 
96.568.784,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.423.178,82 zł.

2. Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych 
wydatków bieżących o kwotę 956.587,77 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg 
wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.

3. Projekt budżetu na 2023 rok zakłada nadwyżkę w wysokości 1.847.237,00 zł, która 
zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.



4. W projektowanym budżecie zaplanowano przychody w wysokości 1.800.000,00 zł z 
tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) oraz 
rozchody w wysokości 3.647.237,00 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek i kredytów (§ 992). 

5. 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. 

6. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi 
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.

7. 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 mieści się w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261 z późn. 
zm.).

8. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu: dotacji celowych
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone gminie ustawami, na zadania własne bieżące oraz subwencji oświatowej, 
równoważącej i wyrównawczej zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień 
dysponenta.

9. Do uchwały budżetowej Zarząd Powiatu załączył obszerne uzasadnienie, w którym 
omówił planowane dochody i wydatki oraz podał informacje o założeniach przyjętych
w planowaniu, wnioskach jakie wpłynęły do projektu budżetu, a także inne dane, które 
miały wpływ na planowanie wielkości w projekcie uchwały budżetowej. 

III.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz postanowieniami 
§ 1 ust. 2 pkt. 5 oraz § 2 ust. 4 pkt 5 w projektowanym budżecie zaplanowano dochody 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych (§ 6370) oraz wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym w postanowieniach projektu uchwały, 
ani w załącznikach nie wskazano ich przeznaczenia. 
Z postanowienia § 1 ust 1 i 2 uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w 
sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  
wynika, iż Fundusz ten jest utworzony ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o 
którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).
Przepis art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa szczególne 
zasady wykonywania budżetu związane z wykorzystaniem środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.
Stosownie do przepisu art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 



(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. 
Zatem w uchwale budżetowej należy wskazać przeznaczenie wydatków związanych z realizacją 
zadania majątkowego, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

    Przewodnicząca
    Składu Orzekającego

/-/ Aleksandra Marszałek

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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