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Uchwała Nr I/32/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu 
za 2019 rok

 
Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) po 
rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2019 rok, Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

 1. Anna Kaźmierczak - przewodniczący
 2. Roman Drozdowski - członek
 3. Iwona Kopczyńska - członek

uchwala, co następuje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 
2019 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Pabianice 
przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania 
budżetu Gminy za 2019 rok. 

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy za 2019 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2019 rok, 

2. Uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy dokonującymi zmian budżetu i w 
budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

3. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz.U. z 2019 roku poz.1393 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). 

Skład Orzekający odnotowuje również, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy za 2019 rok, Izbie przedłożono informację o stanie mienia 
komunalnego.

W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności 
formalno – rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że 
przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą 
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budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania 
wynikają - co do zasady – ze sprawozdań statystycznych. 

Prognozowane dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 47.974.805,37 zł - co 
stanowi  99,18%  planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 
53.686.485,02 zł, czyli na poziomie  96,05% ustalonego planu. Budżet zamknął się 
niższym niż planowano deficytem w wysokości (-)5.711.679,65 zł przy planowanym na 
poziomie (-)7.523.361,30 zł. 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 46.226.433,30 zł, a wydatki bieżące w 
wysokości 39.444.985,78 zł - co oznacza - że zachowana została reguła wynikająca 
z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z danych 
zawartych w informacji o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika, że na ich  
realizację  poniesiono wydatki  bieżące w wysokości 1.764.517,14 zł  (tj. 80,85% 
planu).

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 1.748.372,07 zł (tj. 88,75% planu ), zaś 
wydatki majątkowe w wysokości 14.241.499,24 zł (tj. 94,93% planu). W ramach 
wydatków majątkowych  na przedsięwzięcia wydatkowano 8.782.880,35 zł  (tj. 81,63 
% planu).

W 2019 roku Gmina Pabianice zaciągnęła przychody zwiększające zadłużenie w 
wysokości 6.088.875,10 zł. 

Zadłużenie Gminy Pabianice wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb – Z (o stanie 

zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), z tytułu zaciągniętych na 
koniec okresu sprawozdawczego kredytów i pożyczek wyniosło 6.567.262,10 zł, co 
stanowi 13,69% wykonanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez 
Wójta Gminy Pabianice dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów 
wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną 
oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2019. 

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości ani gospodarności w 
zakresie wykonywania zadań własnych Gminy. Ocena w tym zakresie – stosownie do 
obowiązujących przepisów – należy do właściwości Rady. 

 Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do składu Kolegium  Izby w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


