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Uchwała Nr 4200/V/157/2021

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym  przez  Wójta Gminy Gorzyce 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) V Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

       Wydaje się pozytywną z uwagami opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce 
projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

           V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy 
przedłożonego przez Wójta Gminy Gorzyce projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz 
z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej na 2022 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 92.775.714 zł, w tym dochody bieżące w kwocie   90.740.847 

zł,
-     wydatki budżetu w wysokości  101.024.714 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 

88.575.047,15  zł.
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2.   Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem 
spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.  

3.   Planowany deficyt budżetu ma wynieść 8.249.000 zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z :

- 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 w kwocie 2.249.000 zł

- wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.650.000,00 zł

- pożyczki w kwocie 350.000 zł

4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i 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).

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

6.    Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. 

Skład orzekający zwraca uwagę na brzmienie §2 pkt 4 ppkt 2 przedłożonego projektu uchwały 
budżetowej, zgodnie z którym: „4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 
i pożyczek: 
1) (...)
2) pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 1.020.000,00 zł, (...)”
i wskazuje, że limit zobowiązań ustalany w uchwale budżetowej nie może dotyczyć zobowiązań już 
zaciągniętych a mając na uwadze, że z przedłożonych dokumentów wynika, że Gmina planuje 
zaciągnięcie takiego zobowiązania w 2022 r. konieczna jest modyfikacja treści wskazanego zapisu.

Skład Orzekający zauważa ponadto, że z przedłożonego projektu uchwały budżetowej wynika 
m.in., że Gmina planuje w 2022 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w wysokości 6.283.680,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 7.033.644,78 zł. W tej sytuacji Skład 
przypomina o brzmieniu art. 6r ust.2da ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), zgodnie z którym rada gminy może postanowić, w 
drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
przypadku gdy:
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1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na 
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 
kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub
2)  celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli 
nieruchomości.
Skład wskazuje, że przyjęcie w uchwale budżetowej planu dochodów i wydatków z powyższych 
tytułów w wielkościach takich jak w przedłożonym projekcie powinno być poprzedzone podjęciem 
stosownej uchwały przez organ stanowiący.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 
rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały. 

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

Przewodnicząca V Składu Orzekającego
Anna Baran
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