
Uchwała Nr IV/298/2021

Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2022 r. oraz 
możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Pęczniew. 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 ze 
zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:
1.  Zofia Dolewka   -  przewodnicząca

2.  Grażyna Kos -  członek

3.  Paweł  Dobrzyński -  członek

uchwala, co następuje:

1) Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2022 rok .

2) Projekt uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2022 r. nie przewiduje deficytu, zatem brak 

przesłanek do wydania opinii w tym zakresie.

U z a s a d n i e n i e

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta gminy Pęczniew, projekt uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Badając powyższe dokumenty, dokonano ich oceny i ustalono, że projekt budżetu został 

opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz przepisami prawa materialnego, normującego poszczególne dziedziny 

działalności jednostki samorządowej. Skład Orzekający nie dopatrzył się w przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej naruszenia przepisów prawa.

W projekcie uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2022 r. zaplanowano dochody 

ogółem w wysokości 23.777.753,00 zł, zaś wydatki ogółem w kwocie 23.607.753,00 zł. 

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, różnica 

między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt. 

W projekcie budżetu gminy Pęczniew na 2022 r. ukształtowała się nadwyżka na poziomie 

170.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

długoterminowych. Ujęte w projekcie budżetu przychody w wysokości 300.000,00 zł  

(nadwyżka budżetu z lat ubiegłych) zostały zaplanowane również na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 470.000,00 zł (rozchody).
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Skład Orzekający informuje, że rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) została zmieniona 

obowiązująca klasyfikacja budżetowa (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 

r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami). 

Wskazuje się zatem na konieczność dostosowania projektu budżetu oraz uchwalenia budżetu 

na 2022 rok, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, Wójt jest obowiązany 

przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu, stosownie do postanowień zawartych w art. 

238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego 

składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały.
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