
Uchwała Nr SO – 4/0952/166/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2021 r.
  

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2022 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem 
Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 kwietnia 2021 r. ze zm. w 
składzie:
Przewodnicząca: Jolanta Nowak 
Członkowie:       Barbara Dymkowska

Małgorzata Łuczak

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 2019 roku poz. 2137 ze zm.) w związku z art. 
238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze  
zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Gizałki na 2022 rok 

opinię pozytywną 

Uzasadnienie 
Przedłożony w dniu 12 listopada 2021 roku projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz 
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został sporządzony z uwzględnieniem 
postanowień uchwały Rady Gminy Gizałki Nr  XXXIII/18/2010  z dnia  29 czerwca 2010r. w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gizałki, zmienionej uchwałą                      
Nr XXXIV/23/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 sierpnia 2010 roku. 

I.1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zostały ustalone:

a) dochody w  wysokości 21.202.000,00 zł, w tym dochody bieżące  –21.012.800,00 zł, 
dochody majątkowe – 189.200,00 zł,

b) wydatki w kwocie 21.242.000,00 zł, w tym wydatki bieżące  - 19.834.880,00 zł, wydatki 
majątkowe – 1.407.120,00 zł,

c) przychody w kwocie – 550.000,00 zł, to są wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6,

d) rozchody w kwocie - 510.000,00 zł, na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
z lat ubiegłych oraz wolne środki są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 
1.727.920,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy 
o finansach publicznych. 
Deficyt budżetu wynosi 40.000,00 zł, w  § 3 projektu uchwały  jako źródło  jego 
sfinansowania  wskazane zostały wolne środki. Zgodnie z uzasadnieniem: „Po 



wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2021 r. uchwałą nr XXIX/206/2021 Rady Gminy 
Gizałki z dnia 21.11.2021r. gmina dysponuje wolnymi środkami w wysokości umożliwiającej 
wprowadzenie do budżetu 2022r. kwoty 550.000,00 zł”.

Skład Orzekający na podstawie bilansu z wykonania budżetu Jednostki sporządzonego na 
dzień 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. oraz uchwały 
budżetowej na rok 2021 (po zmianach uchwałą Nr XXX/215/2021 z dnia 30 listopada 2021 
r.), ustalił, że na dzień wydania niniejszej opinii Gmina Gizałki  posiada niezaangażowane 
w budżecie na rok 2021 wolne środki w wysokości  2.683.959,53 zł,  które może 
zaangażować w budżecie na rok 2022. Przy czym Skład Orzekający podkreśla, że 
rzeczywisty poziom wolnych środków na koniec 2021 r. będzie możliwy do ustalenia 
dopiero po zakończeniu roku, zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu 
sprawozdań finansowych za 2021 r. 
Skład Orzekający zwraca uwagę, że nieosiągnięcie wolnych środków w zakładanej w 
projekcie wysokości, może skutkować brakiem możliwości spełnienia relacji, o której mowa 
w art. 242 ustawy o finansach publicznych przy uchwalaniu budżetu na 2022 r.

   2.  Dochody i wydatki zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

II.1.Prognozowane dochody Gminy na 2022 rok są niższe o 20,25 % od planowanych dochodów 
na 2021 rok wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. Dochody własne z tytułu podatków i 
opłat lokalnych zostały zaplanowane na 2022 r. w wysokości niższej o 12,14 % od 
planowanych w  2021 roku wg stanu na dzień 30.09.2021 r.  

     2. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dotacje celowe:
▪ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5.227.033,00 zł,
▪ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne w kwocie  365.303,00 zł,

          oraz część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.712.360,00 zł, część wyrównawczą 
w kwocie 3.612.718,00 zł oraz część równoważącą w kwocie 309.981,00 zł. 
    
III.1. Planowane wydatki na 2022 rok są niższe o 28,99 % od planowanych w budżecie na                       
2021 r. wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 
niższym o 20,31 % od planowanych w budżecie na 2021 r. wg stanu na dzień 30.09.2021 r. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.407.120,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 
2021 r. o 71,99 %.
2. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                     
81.800,00 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 77.800,00 zł oraz na realizację zadań określonych w 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł. Ustalono  dochody z części opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18.400,00 zł 
oraz wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania 
negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 18.400,00 zł.
3. W projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych.
4. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w dziale 801, rozdział 
80146 w wysokości 1,04% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w 
budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 



doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w 
wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli.
5. Kwota planowanej w projekcie uchwały budżetowej rezerwy ogólnej spełnia wymogi 
określone przez   art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Wielkość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
odpowiada wymogom art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2020, poz. 1856 ze zm.).
6. W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, a także wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.
7. W załączniku nr 2 „Wydatki ” zaplanowano m.in. wydatki z tytułu dotacji celowej na pomoc 
finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 200.000,00 zł (rozdz. 60013), 
wydatki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w 
kwocie 6.000,00 zł (rozdz. 90026). Skład Orzekający przypomina o konieczności podjęcia 
stosownych uchwał  przed przekazaniem środków na powyższe cele.

8. W odrębnym załączniku przedstawiono wydatki Fundusz Sołeckiego, w formie zestawienia 
wydatków z podaniem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych 
sołectw, zaplanowanych w oparciu o uchwałę Nr XXXVIII/232/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 
28 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.   

IV.1. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom 
ustawy o finansach publicznych, a w szczególności określonych w  art. 212  i  art. 215 ustawy.  
2. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi 
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.

V.  W odniesieniu do przedłożonego projektu, Skład Orzekający formułuje następujące  uwagi:

1. W projekcie budżetu na 2022 rok nie zaplanowano dochodów i wydatków w rozdziale 70007 
„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U., z 2021r. , poz. 1382) wskazany rozdział 
ma zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022. Z uzasadnienia 
wynika, ze Gmina planuje w dziale 700 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników  
majątkowych oraz wydatki na ich utrzymanie, jednakże  nieprawidłowo ujęto je w rozdziale 
70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.    



  Przewodnicząca
 Składu Orzekającego

     Jolanta Nowak 

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