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Skladu Orzekajapego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 8 gⅢdnia 2014 roku

w sprawie: vryraZehia opmii o projekcie uchwaly budzetoweJ

Miasta Konina na 2015 rok.

Sk書ad Orzekajapy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznahiu wyznaczony Zarz雀dzeniem

Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dhia 3 1 styczhia 2013 roku,

ze狐. w osobach:

Przewodniczapa: Zofla Ligocka

Cz宣o血owie :　Renata Konow社ek

Leszek Maci?) ewski

dzialajap na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dria 7 paZdziemika 1992 I.

o regionalnych izbach obrachunkovych (Dz. U. z　2012　r. poz. 1113　ze zm.) vyaza

o przedlozonym przez Prezydenta projekcie uchwaly budzetowej Miasta Konina na 20 1 5 rok

opinie poaytywn響

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Konina w dniu 14 1istopada 2014 roku przedlodyl tutejszej Izbie projekt

uchwaly bud2etoweJ na 2015 rok w celu zaopmlowania. Wraz z projektem przediozone zostalo

uzasadrienie do uchwaly oraz materialy infomacyJ ne.

W dniu 30 czerwca 2010 roku Rada Miasta podjela uchwale Nr 687 w sprawie trybu prac

mad projektem uchwaly budretoweJ OraZ rOdzaju i szczeg61owoSci materia16w infomacyjnych

towarzyszapych projektowi. Szczeg61owosc projektu, uzasadnienie oraz materialy infomacyJne

zalapzone do projektu odpowiadaj雀wymogom okreSIonym w/w uchwala.

I. W projekcie budzetu ustalone zostaly:

-　dochody w wysokoSci　397.809.961,14　zl, w tym dochody biezape w kwocie

3 82.266.266,97 z重,

-　wydatki w vysokoSci　396.606.406,42　z裏, w tym wydatki bie乞ape w kwocie

354.181.102,24 z宣.

Proponowane w projekcie budzetu dochody bie乞ace s雀vy2sze od planowanych vydatk6w

biezapych o kwotQ 28.085.164,73 z書, a zatem spe血iony zostanie wym6g wynikajapy z przepISu

art. 242 ustawy z dnia 27 siexpnia 2009 I. o fmansach publicznych a)z. U. z 2013 r. poz. 885

ze狐.).

Nadwyzka dochod6w mad wydatkami w vysokoSci I.203.554,72 z重ma zosta6 przeznaczona

na splate zadfuzenia.

2. Kwoty zaplanowanych w vydatkach budzetu rezerw, tj. rezerwy og6lnej i rezerw celowych

mieszcz礼sie w grahicach okreSIonych w przepISie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy flnansach

publicznych, a rezerwa celowa na realizacJe Zadah wlasnych z zakresu zarzqdzania
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kryzysowego zaplanowana zostala w kwocie przewy2szajacej warto56 minimaln雀okreSIona w

art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzqdzaniu kryzysowym�蹌��G｢��R��｢�#��2�亭

poz.1166).

3. Zakres unomowah zawartych w projekcie uchwaly budzetowej odpowiada vrymogom ustawy

o fmansach publicznych, a w szczeg61noSci art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwaly jest

kompletny, rachunkowo zgodny i wewnetrznie spoJny.

4. Zakres proponowanych upowaznieh, jakie organ stanowiapy ma udzieli6　organowi

vykonawczemu nie budzi zastrzezch.

5. Sklad Orzekajapy wskazuje, Ze w projekcie uchwaly budzetowej wystapily nizej wymiehione

uchybie正a:

l) Z zalapzhika Nr 3 do projektu uchwaly budzetowej na 2015 rok "Projekt planu vydatk6w

majqtkowych realizowanych ze Srodk6w budzetovych Miasta Konina na 201 5 rok''wynika,

乞e z坤1狐owano m.in. :

-　vydatki sklasyflkowane w § 6060　AVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budzetowych/ przeznaczone na zadania pn. "Zakup vryposa2enia do pracouni

chemiczmej w Girmazjun ur 7,, (rozdz. 801 10) oraz "Zakup tablicy multimedialnej dla

H LO w Koninie''(rozdz. 80120), tj. na Srodki dydaktyczne sh嘘ape procesowi

dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkolach i plac6wkach oSwiatowych,

kt6re niezale乞nie od ich wartofci jednorazowo unarza sie przez spisanie w koszty w

mies〇年cu przyJeCia do ugivania i dlatego wydatki na ich nabycie wi-y by6

sklasyflkowane w § 4240 /Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi辞ek/ i

zaliczone do wydatk6w bie乞apych,

-　w rozdz. 90004 /Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ zaplanowano wydatki na

zadania majqtkowe pn. ,,ModemizacJa istmeJapyCh plac6w zabaw wraz z wykonaniem

ogrodzch9'",Ustawienie betonowych sfup6w do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i IⅡ

Osiedlul,, Budowa stolik6w rekreacyjnych do gay w szachy> warcaby? karty, chihczyka

na otwartej przestrzenl pomiedzy uL Dworcow雀ブEnergetyka oraz Aleje 1 Maja'',

Kolorowa Sciana ,,Dobra''Instalacja''i "Kohin jest FIT, czyli budowa 9 plac6w si重owh

plenerowych z urzqdzeniami do 6wiczeh na dworze dla ndodziezy, doroslych i

senior6w: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiadlu, OS. Sikorskiego, w Centrun, Wilkowie,

Nies血szu, Gos書awicach i Cu血ow正'',直na powstanie obie虹6w kom皿alnych血c

2WlaZanyCh z utrzymaniem teren6w zielonych i dlatego wimy by6 sklasyflkowane w dz.

900 /Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska/ rozdz. 90095　n)ozostala

dzialalno§6/.

-　w dz. 900 rozdz. 90095 n)ozostala dzialalnoS6/ zaplanowano wydatki na "Opracowanie

dokunentacJI PrOjektowo-kosztorysoweJ na budowe kanalizacji deszczoweJ W ul.

Torowej". Sklad Orzekajapy wskazuje, ze JeZeli przedmiotowa kanalizacJa

zlokalizowana Jest W PaSie drogowym i sfuzy odprowadzariu w6d opadowych z drogi

publicznej to wydatki na ten eel wi-y by6 ujete w dz. 600 w rozdziale wlaSclvym dla

kategorii drogi, bowiem jest to instalacja stanowiapa caloS6 funkcjonalno-嘘ytkow包

drogi w mySI przepisu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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(Dz.U. z2013 I. poz･ 260ze狐･);

-　w dz. 853月)ozostale zadania z zakresu polityki spo嘉ecznej/ rozdz. 85395 /Pozostala

dzialalnos6/ zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) pn. "Program

wspierania przedsiebiorczofci w Koninie na lata 2014-2016,, w wysokoSci 220.000 zl,

przy czym ani nazwa zadania, ani fez treS6 uzasadnienia nie daj牛info-acji jaki Srodek

trwaly powstanie w wyniku realizacji tego wydatku inwestycyjnego.

2) W zalapzniku Nr 10 do projektu uchwaly budzetowej na 2015 rok "Projekt planu przychod6w

i rozchod6w bud乞etu Miasta Konina na 2015 rok'', w kt6rym dookreSIono przeznaczenie

planowanych przychod6w z kredytow i poayczek zapisano, iz kredyt w vysokoSci 15･000.000

z重planuJe Sie przeznaczyc na "SP書atQ WCZeSmeJ ZaClagnietych zobowiazah oraz cz壁cIOWe

finansowanie planowanego deflcytu budzetu miasta", podczas gay w projekcie budzetu na 20 I 5

rok nie zaplanowano deflcytu budzetu, lecz nadwyzke dochod6w had wydatkami w kwocie

l.203.554,72 z書.

3) W zalapzniku Nr 7 do projektu uchwaly budzetowej na 2015 rok "Projekt planu dochod6w

zwiqzanych z realizacja zadah z zakresu administracji rz雀dowej oraz imych zadah zleconych

ustawami, ktore podlegaJ色PrZekazaniu do bud乞etu pahstwa na 201 5 rok''zaplanowano dochody

w rozdz. 852 12 /Swiadczenia rodzime, Swiadczenie z funduszu alimentacyJnegO OraZ Skladki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo量ecznego/ w wysokoSci 6 14.300 z書,

w tym dochody przekazane do budzetu pahstwa w wysokoSci 430.010 zl, co stanowi 70 %

dochod6w planowanych do zrealizowania przez Miasto Konin, a stosowhe do art. 27 ust. 4

ustawy z dnia 7 wrzeSnia 2007 I. o pomocy osobom uprawrionym do aliment6w (Dz. U. z 2012

r. poz. 1228 ze zm.) gmina bedapa wierzycielem przekazuje na dochody budzetu pahstwa 60 %

uzyskanych dochod6w z kwot zur6conych przez dh血k6w alimentacy]nych, natomiast poziom

dochod6w budzetu Miasta Jest uZalezniony od szacunk6w dochod6w, jakie moZe uzyskat jako

wierzyciel oraz przekazanych przez ime gmlny.

4) W zalapzniku Nr 8 do projektu uchwaly budzetowej na 2015 rok "Projekt planu dotacji

i wydatk6w zadah realizowanych na podstawie porozumieli z organani administracji rz社owej

na 2015 rok,, w kol. "Projekt planu dotacJl na 2015 rok''dochody z dotacJI W WySOkoSci

3.000 zl wykazano w wierszu wlaSciwym dla wydatk6w, a mianowicie w § 4300 /Zakup ustug

pozostalych/ zaniast w § 2120 motacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania

bie乞ape realizowane przez powiat na podstawie porozunieh z organami administracji rzqdowej/.

5) W postanowieniu § 1 projektu uchwaly budzetowej wyodrebniono kwote dochod6w z odplat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w vysokoSci 14･000.000 zl oraz wydatki na pokrycie

koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania odpadani komunalnymi w vysokoSci

14.000.000 zl bez wyszczeg6lnienia rodzaju planowanych wydatk6w. Wydatki na fmansowanie

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi s雀klasyflkowane przede wszystkim w dw6ch

rozdzialach, tj. rozdz. 90002 /Gospodarka odpadami/ i rozdz. 75023 mrzedy gmin (miast i

miast na prawach powiatu)/. w uzasadnieniu do projektu uchwaly budzetowej w zakresie

wydatk6w w dz. 900 w czescI O狐aCZOnej jako "Gospodarka odpadami 14.000.000 zl" podano,

乞e z pobranych op書at za gospodarowania odpadami komunalnymi miasto bedzie pokrywa6

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadani komunalnymi, a w wyliczeniu

wymieniono r6uniez koszty "obslugi administracyjneJ tegO SyStemu". PowyZsze info-acJe
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mog色wskazywac na to, ze planowane dochody z oplat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi nie pokrywajq w calo§ci koszt6w obs血gi systemu, bowiem sa rdwne wydatkom

bie乞apym zaplanowanym w dz. 900 rozdz. 90002, tj. Die pokrywajq koszt6w administracyjnych

ujetych w rozdz. 75023.

6) W postanowieniu § 1 ust. 3 projektu uchwaly budzetowej okreSIono wydatki biezape i

majaptkowe finansowane z dochod6w naleznych Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony

srodowiska, a w zalapzniku Nr 3 wyodrebniono vydatki majqtkowe w szczeg6IowoSci zadah.

w o血iesie血u do wydatk6w biezacych zap庇mow紬ych w kwocie 2･722･016 z書pod孤o tylko

dzia1 900 i kwote bez bli乞szego doprecyzowania. Infomacji o zakresie planowanych zadah nie

zawiera r6wniez雌asadnienie do projektu uchwaly bu也etowej.

7) Zakres i kwote dotacji dla zakladu budzetowego ustalono w treSci zalapznika Nr 13 do projektu

uchwaly budzetowej, a wima bye okreSIona w treSci postanowieh uchwaly budzetowej w mySI

przepisu art. 2 1 9 ust. 3 ustawy o fmansach publicznych.

8) Sk重ad Orzekajapy zwraca uwage, i乞w projekcie uchwaly bud乞etowej zamieszczono

postanowienie § 10 w brzmieniu ,,Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj�6���｢�ﾖ�6�

obowiq叩apq Od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogloszeniu w Dziemiku Urzedowym

wojew6dztwa Wielkopolskiego.'', kt6rego treS6 jest wlaSciwa tylko sytuacji, gdy budZet bedzie

uchwalany w styczniu 2015 roku. W przypadku, gdy budzet na 2015 rok bedzie uchwalany

w 2014 roku nalezy w uchwale budzetoweJ ZamieSci6 postanowienie o JeJ WeJSC宣u W dycle,

np. o trefci "uchwala wchodzi w zycie z dniem I stycznia 2015 roku i podlega ogloszeniu

w Dziemiku UrzQdowym Woj ew6dztwa Wie宣kopolskiego.''･

9) W projekcie uchwaly budZetowej na 20 1 5 rok popelniono nieliczne omylki np.:

-　w雌asadnieniu do projektu uchwaly bu庇etowej na 2015 rok (str. 21) poinfomowano,

乞e w czeSci gmimej zaplanowano dochody z tytuh odsetek od nieteminovych wplat z

tyt血podatk6w i op書at w vysokoSci 527.000 z書, a z zalacznika Nr 1 do projektu uchwaly

budzetoweJ na 2015 rok ,,Projekt planu dochod6w budzetu Miasta Konina na 2015 rok"

wynika kwota 486.000 zl (§ 0910),

-　na stronie 59 uzasadnienia do projektu uchwaly budzetowej na 2015 rok wskazano, iz w

cz肇ci powiatowej w dziale 853佃ozostale zadania w zakresie polityki spolecznej/

zaplanowano dotacJe Celow雀W kwocie 970.000 z書z przeznaczeniem dla ,,Starostwa

powiatowego,, na funkcjonowanie powiatowego Urzedu Pracy, a wimo byC dla ,,Powiatu

Koni丘s虹ego''.

Majap na uwadze caloksztalt przeprowadzonego badania Sklad Orzekajapy postanowil jak

w sentenql･

pouczenie: od uchwaly skladu orzekajapego sluzy odwolanie do Koleglun Regionalnej Izby

obrachunkowej w Poznaniu w terminie 1 4 dni od daty doreczenia uchwaly.

4


