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Uchwała Nr 4200/VII/227/2021

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym  przez  Wójta Gminy Lelów projekcie uchwały budżetowej na 
2022 rok wraz z uzasadnieniem

 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) VII 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną - z uwagą zawartą w uzasadnieniu - opinię o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Lelów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie :

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy 
przedłożonego tutejszej Izbie przez Wójta Gminy Lelów projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok 
opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1.   W projekcie budżetu zaplanowano:

     – dochody budżetu w wysokości 29 233 966,30 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 
          22 312 292,77 zł,

     – wydatki budżetu w wysokości  32 496 566,41 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 
22 582 836 79 zł.

2.  Zaplanowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o 270 544,02 zł. 
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody, o których mowa w art. 217 
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ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 682 000 zł 
oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w kwocie 
827 551  zł, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia,  wynosi bowiem 1 239 006,98 zł. Zgodnie z art. 
242 ustawy o finansach publicznych spełniony jest wymóg zrównoważenia części bieżącej budżetu. 
3.  Planowany deficyt ma wynieść  3 262 600,11 zł. Jako  źródła pokrycia deficytu wskazano 
przychody z :
-  kredytów w wysokości 1 753 049,11 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 
publicznych) w kwocie 682 000  zł  (środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych),
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 827 551  zł. 
4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej, celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego) spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o 
finansach  publicznych oraz w art. 26  ust. 4 ustawy z dnia 26  kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.).

4. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje  wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych.

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień został prawidłowo określony.

Skład Orzekający wnosi uwagę do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok odnośnie zapisu w § 5 
ust. 2  projektu uchwały, w którym określono nieprawidłową wysokość limitu zobowiązań z tytułu 
planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu - ustalono 
3 262 600,11 zł zamiast  1 753 049,11 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały. 

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Lelów przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodnicząca VII Składu Orzekającego
Sylwia Nowakowska
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