Elektronicznie podpisany przez:
Aldona Pruska; RIO
dnia 15 grudnia 2021 r.

Uchwała SO-19/0952/240/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2022 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem
Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r.
(ze zm.) w osobach:
Przewodnicząca:

Aldona Pruska

Członkowie:

Michał Suchanek
Katarzyna Kosmowska

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wyraża
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Poznania projekcie uchwały budżetowej Miasta na
2022 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Prezydenta Miasta Poznania
w dniu 15 listopada 2021 r. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz
materiały informacyjne.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu
odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).
II.
1.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215.

2.

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości określonej w art. 235
i art. 236 ustawy o finansach publicznych.

3.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 4.442.680.833,00 zł, z tego dochody bieżące 4.095.120.747,00 zł
oraz dochody majątkowe w kwocie 347.560.086,00 zł. W porównaniu do 2021 roku
(po zmianach uchwały budżetowej dokonanych zarządzeniem Nr 890/2021/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2021 r.), plan dochodów ogółem jest niższy
o 141.755.862,39 zł (o 3,09%), z tego dochodów bieżących niższy o 171.506.572,25 zł
(o 4,02%) i dochodów majątkowych wyższy o 29.750.709,86 zł (o 9,36%).
b) wydatki w wysokości 5.012.213.882,00 zł, z tego wydatki bieżące 3.918.918.554,00 zł oraz
wydatki majątkowe w kwocie 1.093.295.328,00 zł. W porównaniu do 2021 roku
(po zmianach uchwały budżetowej dokonanych zarządzeniem Nr 890/2021/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2021 r.), plan wydatków ogółem jest niższy
o 399.564.630,91 zł (o 7,38%), z tego wydatków bieżących niższy o 83.588.497,77 zł
(o 2,09%) i wydatków majątkowych niższy o 316.041.073,14 zł (o 22,42%).

4.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę
176.202.193,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy
o finansach publicznych.

5.

Deficyt budżetu w kwocie 569.533.049,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych oraz niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami.

6.

Zgodnie z § 4 projektu uchwały i załącznikiem Nr 5 – Budżet Miasta Poznania na rok 2022
zbiorczo, planuje się przychody w wysokości ogółem 698.112.620,00 zł, z tego z tytułu:
 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 25.957.216,00 zł,
 sprzedaży innych papierów wartościowych - 250.000.000,00 zł,
 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -17.164.000,00 zł,
 spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 27.508.863,00 zł,
 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 348.482.541,00 zł,
 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 29.000.000,00 zł.
Rozchody, zgodnie z § 5 projektu uchwały i załącznikiem Nr 5, zaplanowano w wysokości
ogółem 128.579.571,00 zł, z tego z tytułu:
 wykupu innych papierów wartościowych - 20.000.000,00 zł,
 udzielonych pożyczek i kredytów - 6.608.885,00 zł,
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 spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 30.731.400,00 zł,
 spłat otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 71.239.286,00 zł.
7.

Planowane w projekcie uchwały budżetowej rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe wypełniają
dyspozycję wynikającą z przepisów art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została
ustalona w wysokości zgodnej z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

8.

W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych
w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.

Zgodnie z wymogami art. 214 i art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w projekcie
określone zostały plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

10. Zadania określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto będzie realizować samodzielnie.
Z postanowień § 9 projektu uchwały wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 199.194.546,00 zł przeznacza się w tej samej
wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002
- Gospodarka odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/Aldona Pruska

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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