Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 31/1848/2021
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu::

I.

Stwierdza, że uchwała Nr 374/XXXVI/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok, została podjęta z naruszeniem zasady
spójności.

II.

Uznaje, że naruszenia mają charakter nieistotny.

Uzasadnienie
W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Miejska Gminy Ślesin, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 4,
pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 do
art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonała zmian w
budżecie gminy Ślesin na rok 2021.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Izby porządku obrad posiedzenia
Kolegium Izby wyznaczonego na dzień 29 grudnia 2021 r.
Rozpatrując sprawę uchwały na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby po zapoznaniu się z
jej treścią ustaliło i zważyło, co następuje.
W załączniku pn. „Dochody budżetowe na 2021 rok” zaplanowano wpływy z części opłaty za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym rozdz. 75619 /Wpływy z
różnych rozliczeń/ § 0270 w kwocie 35.000 zł. W załączniku „Wydatki budżetu na 2021 rok” o
kwotę 35.000 zł zwiększono wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ §
4300 /Zakup usług pozostałych/. Zwiększając dochody i wydatki Rada nie dokonała zmiany treści
postanowień § 11 obejmującego dochody i wydatki na realizację programów przeciwdziałania
alkoholizmowi. Zatem nie uwzględniono tych wpływów i nie określono przeznaczenia wpływów z
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tego tytułu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a które wpisują się w zadania
określone w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto
nie dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej zarówno w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu na
2021 rok” oraz w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 obejmującym transport osób niepełnosprawnych
na szczepienia oraz zadania związane z ich promocją oprócz wskazania, że są to wydatki na zadania
zlecone należy je sklasyfikowane w § 2180 /Środki przekazane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/ a nie w
§ 0970 /Wpływy z różnych dochodów/. Zadania własne finansowane z programu” Wspieraj Seniora”
należy klasyfikować w § 2180, a nie w § 2700.
Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie jednej z podstawowych zasad określonych
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z
późn. zm.), dotyczących uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, tj. zasady jedności
i spójności budżetu. Wyraża się ona m.in. tym, że postanowienia zawarte w treści budżetu muszą być
zgodne z treścią załączników, jak i postanowienia zawarte w załącznikach muszą być wewnętrznie
spójne.
W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenia przepisów prawa mają charakter
nieistotny.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu

/-/ Grażyna Wróblewska
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