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Uchwała Nr I /155/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice  na 
2021 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) Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi:

1. Anna Kaźmierczak - przewodniczący

2. Iwona Kopczyńska - członek

3. Tomasz Karwicki - członek

                                                         uchwala, co następuje:

    Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2021 rok.

                                              Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej Gminy 
Pabianice na 2021 rok wraz z autopoprawką z 25 listopada 2020 roku.

Jak wynika z przedłożonych izbie dokumentów  zaplanowane dochody bieżące  są wyższe od 
wydatków bieżących o  5.367.020,59 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów 
bieżących nad wydatkami bieżącymi (zwanej dalej nadwyżką operacyjną). Tym samym  
wypełniona została  zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.).

Z wielkości ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy wynika, że wydatki majątkowe 
w wysokości 9.764.777,65 zł  sfinansowane zostaną:

 dochodami majątkowymi w wysokości 1.397.757,06 zł, w tym dochodami ze 
sprzedaży majątku w kwocie 250.000 zł, 

 nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną) 
w wysokości 5.367.020,59 zł,

 przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.000.000 zł. 

Zatem nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w sposób decydujący 
wpłynie na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych założonych w projekcie 
uchwały budżetowej na 2021 rok, bowiem stanowić będzie 54,96% źródeł ich 
finansowania. Z  założeń przyjętych w projekcie uchwały budżetowej wynika także, że 
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wielkość  wydatków inwestycyjnych pozostaje także  w  ścisłym związku z wysokością 
planowanych przychodów zwrotnych. 

Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający podkreśla, że przyjęte w projekcie 
uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok założenia finansowe wymagają: konsekwentnych 
działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej dyscypliny w 
ponoszeniu wydatków bieżących w celu zachowania ustalonego ich poziomu. 

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 2021 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 w treści projektu uchwały brak odwołania do 
załącznika nr 12 do projektu uchwały, który dotyczy planu finansowego rachunku dochodów i 
wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie Skład wskazuje, że 
stosownie do postanowień art.65 ust.12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw, plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków RFIL 
opracowuje organ wykonawczy.

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.

                                                                         


		2020-12-15T12:57:52+0000
	Anna Kaźmierczak; RIO w Łodzi




