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UCHWAŁA Nr III/322/2022
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu
Gminy Nieborów na 2023 rok

              Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Radosław Hrychorczuk - przewodniczący
2. Aneta Jakubczak - członek
3. Bogusław Wenus - członek

uchwala, co następuje

 Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy Nieborów na 2023 rok z uwagami 
zawartymi w uzasadnieniu niniejszej opinii.

                                               Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta projekt budżetu Gminy 
Nieborów na 2023 rok, który w ocenie Składu: 

        - został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej 
uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

- spełnia podstawowe wymogi ustawy w zakresie przedmiotu regulacji w odniesieniu 
do określenia dochodów i wydatków budżetu Gminy, wyniku budżetu, planu przychodów i 
rozchodów,  

- spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w związku z 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927),

- przedłożony projekt zgodny jest także z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, gdyż analiza przychodów budżetu, w tym źródeł zrównoważenia deficytu, 
pozwala na przyjęcie wniosku, że kwoty przychodów zwrotnych (dłużnych) nie powodują 
przekroczenia limitu spłat zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 
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- projektowane ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanego 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w zakresie podstawowych wielkości 
budżetu z art. 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych przedsięwzięć 
wieloletnich z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

W odniesieniu do formalnej poprawności projektu uchwały budżetowej Skład 
Orzekający zauważa, że zaplanowane do zaangażowania w 2023 r. przychody w łącznej 
kwocie 1.223.516,19 zł. z tytułu: 

1/ środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905): 260.710,00 zł.

2/ nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (§ 957): 962.806,19 zł.

Wynikające z :

1/ planowanego rozliczenia środków uzyskanych w 2022 r. na podstawie umowy o 
powierzenie grantu o nr 4889/3/2022 w ramach planu wydatków majątkowych do 
wydatkowania w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowa Gmina”. 

2/ planowanego rozliczenia ostatniej raty dodatkowych dochodów otrzymanych w 
2022 r. z tytułu udziału we wpływach  z podatku PIT przyznana samorządom na podstawie 
ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. 

Staną się faktycznie przychodami budżetu w 2023 roku dopiero po rozliczeniu 
budżetu 2022 r. 

Skład Orzekający wskazuje nadto:

1) w § 1.2.2. projektu analizowanej uchwały wskazano jako źródło pokrycia 
planowanego deficytu budżetu gminy wolne środki, a w przychodach  (z zastrzeżeniem 
pkt.1.) zaprognozowano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych,

2) w dziale 801, rozdział 80103 i 80104 przyjęto dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań własnych gminy - § 2030 w kwotach wyliczonych na podstawie 
kalkulacji własnych jednostki (brak w ww. wykazie planowanych dotacji wynikających z 
zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego, podziałów na poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego),

3) w tabeli Nr 1.1 do projektu analizowanej uchwały w poz. I. dochody związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 
2023 r., w dz.855, rozdz. 85502 wskazano błędny paragraf (jest: § 2060, a powinno być:        
§ 2010),
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4) wprowadzenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w ""rozdziale usługowym"",             
tj. 90005 - kwota: 8.000,00 zł. (§ 4010),

5) błędne zapisy § 1.3. oraz zapisy § 11.1 projektu uchwały budżetowej,

6) ustalona kwota limitu zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 
1.402.878,40 zł. nie obejmuje kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia kredytów i 
pożyczek.

Wskazane wyżej nieścisłości wymagają korekty przy uchwalaniu uchwały w sprawie 
budżetu Gminy na 2023. 

Mając na względzie powyższe, Skład postanowił wydać opinię zawartą sentencji 
niniejszej uchwały. 

          Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Gminy na 2023 rok sformułowaną w 
niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 
Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Gminy. 

Od opinii wyrażonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby.
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