
Uchwała Nr I /155/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej
Gminy Kowiesy na 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Roman Drozdowski - przewodniczący
2. Iwona Kopczyńska - członek
3. Anna Kaźmierczak - członek

uchwala, co następuje:

opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Kowiesy na 2022 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Kowiesy projekt 
uchwały budżetowej Gminy Kowiesy na 2022 rok.

W projekcie budżetu Gminy na 2022 roku zaplanowano:

 dochody ogółem w wysokości 20.517.000,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 
12.960.105,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.556.895,00 zł (z tego: dotacje 
oraz środki przeznaczone na inwestycje 7.253.916,00 zł, dochody ze sprzedaży 
majątku 300.000,00 zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 2.979,00 zł),

 wydatki ogółem w wysokości 20.517.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 
12.616.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.901.000,00 zł.

Z przedłożonego projektu budżetu wynika, że w 2022 roku założono osiągnięcie 
dochodów w wysokości równej wydatkom oraz pokrycie rozchodów w kwocie 622.567,00 zł 
przychodami zwrotnymi.

Jak wynika z przedłożonych Izbie dokumentów zaplanowane dochody bieżące są 
wyższe od wydatków bieżących o 344.105,00 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki 
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżki operacyjnej).

W ocenie Składu Orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do 
wniosku, że projekt uchwały budżetowej, co do zasady, opracowany zostały w sposób zgodny 
z wymaganiami prawa obowiązującego w tym zakresie. Natomiast na marginesie, odnosząc 
się do tabeli nr 9 do projektu uchwały budżetowej, Skład Orzekający wskazuje, że do źródeł 
dochodów, które obligatoryjne należy przeznaczyć na finansowanie systemu gospodarowania 
odpadami (dochody i wydatki klasyfikowane w rozdziale 90002), powinny zostać zaliczone 
wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z 



odsetkami od nieterminowych wpłat, jednak bez dochodów sklasyfikowanych w § 064 
(wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień). Ponadto 
Skład Orzekający wskazuje, że w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej kolumny nr: 8, 
9 i 17 nie zawierają nazw grup wydatków, o których mowa w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze 
zm.).

Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych opinię Składu 
Orzekającego o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowiesy, sformułowaną w niniejszej 
uchwale, Wójt Gminy Kowiesy jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, 
Radzie Gminy Kowiesy.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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