
Uchwała Nr I /175/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Kowiesy 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. Iwona Kopczyńska - przewodniczący
2. Anna Kaźmierczak - członek
3. Tomasz Karwicki - członek

uchwala, co następuje:

  Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Kowiesy na 2021 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej 
Gminy Kowiesy na 2021 rok, z uwzględnieniem autopoprawki.

Jak wynika z przedłożonych Izbie dokumentów zaplanowane dochody bieżące są 
wyższe od wydatków bieżących o 1.234.155,00 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki 
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżki operacyjnej). Tym samym 
spełniona zostanie 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 Kowiesy wynika, że wydatki 
majątkowe planowane w wysokości 3.860.000,00  zł sfinansowane zostaną:

 dochodami majątkowymi w wysokości 1.471.856,00 zł, pochodzącymi przede 
wszystkim z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 
1.468.877,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie:  902.007,00 zł oraz z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 566.870,00 zł, 

 nadwyżką operacyjną w kwocie 1.234.155,00 zł,
 przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 1.153.989,00 zł.

Z powyższego wynika, że dochody majątkowe oraz planowana do realizacji nadwyżka 
operacyjna  w największym stopniu wpłyną na ukształtowanie się wysokości wydatków 
majątkowych  założonych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Nadto realizacja 
zakładanego planu wydatków majątkowych jest również ściśle powiązana z przychodami 
zwrotnymi. 

W ocenie Składu Orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do 
wniosku, że projekt uchwały budżetowej opracowany zostały w sposób zgodny z wymogami  
prawa obowiązującego w tym zakresie. Skład Orzekający stwierdził zasadniczą zgodność 
przedstawionego projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok zarówno z wymogami 
ustawy o finansach publicznych, jak i przepisami prawa materialnego normującego 
poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządu terytorialnego.



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.
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