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UCHWAŁA Nr 575/2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 238
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w osobach:
1. Adriana Kamedulska
- Przewodnicząca
2. Grażyna Radomska
- Członek
3. Iwona Popiel
- Członek
opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok.
UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański, zgodnie z dyspozycją art. 238 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.), przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok wraz
z uzasadnieniem. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
zbadał przedłożone dokumenty pod względem formalno–prawnym i ustalił, co następuje:
Projekt uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok został przedłożony
w terminie przewidzianym w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy przedstawione zostały zgodnie
z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych
i sklasyfikowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Zachowana została równowaga dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242
ustawy o finansach publicznych.
Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 3.569.040 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 4.633.052 zł z tytułu wolnych środków
z przeznaczeniem na rozchody budżetu w kwocie 1.064.012 zł z tytułu spłaty krajowych
pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu budżetu.
W projekcie budżetu ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na
finansowanie przejściowego deficytu budżetu, stosownie do dyspozycji art. 212 ust. 1 pkt 6
w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwy: ogólną
oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która mieści
się w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
W projekcie uchwały budżetowej ustalono, zgodnie z art. 237 ustawy o finansach
publicznych, dochody i wydatki obejmujące:

dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii,

dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami,



dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
W wydatkach budżetu zaplanowano kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zestawienie planowanych kwot
dotacji, zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do
projektu uchwały budżetowej.
Projekt uchwały budżetowej zawiera także plan przychodów i kosztów dla
samorządowego zakładu budżetowego, który zgodnie z art. 214 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.
W celu realizacji uchwały o wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Bytomiu
Odrzańskim na utworzenie funduszu sołeckiego w 2021 roku, w projekcie uchwały
budżetowej wyodrębnione zostały środki na jego realizację.
W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla organu wykonawczego,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wraz z projektem uchwały budżetowej, zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przedłożył uzasadnienie do projektu uchwały.
W ocenie Składu Orzekającego przedłożony przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
projekt uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok opracowany został zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Wobec powyższego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze postanawia, jak w sentencji niniejszej uchwały.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2137) przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Adriana Kamedulska
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