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Uchwała Nr I /149/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice  na 
2022 rok

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 

izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 2137 ze zm.) Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Anna Kaźmierczak - przewodniczący

2. Roman Drozdowski - członek

3. Iwona Kopczyńska - członek

                                                         uchwala, co następuje:

    Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 rok.

                                              Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej Gminy 

Pabianice na 2022 rok.

W projekcie budżetu Gminy na 2022 roku zaplanowano:

 dochody ogółem w wysokości 50.926.280,44 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 49.626.280,44 zł i dochody majątkowe w wysokości 

1.300.000 zł (w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 250.000 zł),

 wydatki ogółem w wysokości 56.321.565,44 zł, w tym:

wydatki bieżące  w wysokości 45.999.550,24 zł i wydatki majątkowe w wysokości 

10.322.015,20 zł.

Z przedłożonego projektu budżetu wynika, że w 2022 roku planuje się deficyt budżetu w 

wysokości 5.395.285 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

oraz przychodami zwrotnymi.
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Jak wynika z przedłożonych izbie dokumentów  zaplanowane dochody bieżące  są wyższe od 

wydatków bieżących o  3.626.730,20 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów 

bieżących nad wydatkami bieżącymi (zwanej nadwyżką operacyjną). 

W ocenie Składu Orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, 

że projekt uchwały budżetowej opracowany zostały w sposób zgodny z wymaganiami prawa 

obowiązującego w tym zakresie. Skład Orzekający stwierdził zasadniczą zgodność 

przedstawionego projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 rok zarówno z 

wymogami ustawy o finansach publicznych, jak i przepisami prawa materialnego 

normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządu terytorialnego. 

Niemniej jednak Skład Orzekający wskazuje, że projekt uchwały budżetowej nie został 

dostosowany w pełnym zakresie do zmienionego w dniu 26 lipca 2021 roku rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz do wytycznych wydanych na potrzeby realizacji 

projektu SMUP w kontekście zmian klasyfikacji budżetowej. Mianowicie w rozdziałach 

usługowych tj. w 40095, 60095 ujęte zostały wydatki klasyfikowane do grupy wynagrodzeń. 

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający wskazuje na konieczność ponownej analizy 

ww. wydatków i dostosowania projektu uchwały budżetowej do wymogów określonych w ww. 

rozporządzeniu i w wytycznych.

Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

opinię Składu Orzekającego o projekcie uchwały budżetowej Gminy sformułowaną w 

niniejszej uchwale Wójt jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 

dni od dnia doręczenia uchwały.

                                                                         


		2021-12-08T14:38:30+0000
	Anna Kaźmierczak; RIO w Łodzi




