
Uchwała SO-0952/37/5/Ko/2014 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 8 grudnia 2014 roku 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 

7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku ze zm. w 

osobach: 

Przewodnicząca: Zofia Ligocka 

Członkowie: Renata Kono wałek 

Leszek Maciejewski 

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) wyraża o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok 

opinię pozytywną 

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

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Zarząd Powiatu w dniu 14 listopada 2014 

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 Nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 

czerwca 2010r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

1. W proj ekcie budżetu ustalone zostały: 

- dochody w wysokości 61.808.875,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 59.263.385,00 zł, 
- wydatki w wysokości 59.558.875,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 57.013.385,00 zł. 

Prognozowane w proj ekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków 

bieżących o kwotę 2.250.000,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 

242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

ze zm.). 

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w wysokości 2.250.000,00 zł planuje się 

przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, t j . 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 2013r., poz. 1166). 

3. 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. 

4. Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję 

wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych. 

5. W załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej określono kwoty dotacji dla imiennie 

określonych podmiotów na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, a mianowicie: dla 

Stowarzyszenia Oświatowców we Wrześni kwotę 218.386 zł i dla Szkoły prowadzonej przez p. 

Pawła Dziubę w wysokości 177.829 zł. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ stanowiący 

powiatu (Rada Powiatu) ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych, natomiast określanie na podstawie tej uchwały dotacji dla poszczególnych 

podmiotów należy do kompetencji organu wykonawczego Powiatu (Zarządu). 

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. 

Przewodnicząca 
Składu Oizekającego 

Zofia Ligocka 

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


