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Uchwała Nr 4200/III/319/2021

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym  przez  Wójta Gminy Pilchowice 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 oraz z 2021 r. poz. 1927) III 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
           III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego 
przez Wójta Gminy Pilchowice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i 
materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowany został na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 
zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. W projekcie budżetu zaplanowano:
-    dochody w wysokości 61.200.642 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.251.810 zł i dochody 

majątkowe w kwocie  5.948.832 zł;
-    wydatki w wysokości 67.817.836,89 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 55.222.475,42 zł i wydatki 

majątkowe w kwocie 12.595.361,47zł;
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-    przychody w wysokości 7.407.487,89 zł, w tym: z zaciągniętych pożyczek 1.182.000,00 zł, z 
zaciągniętych kredytów 3.450.000 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 1.763.000 zł, z wolnych środków 
1.012.487,89 zł;

-    rozchody w wysokości 790.293 zł przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i 
pożyczek.

2.   Zaplanowane dochody bieżące są wyższe (+29.334,58 zł) od planowanych wydatków bieżących, a zatem 
spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych; 

3.   Planowany deficyt ma wynieść (-) 6.617.194,89 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:
-      planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.182.000 zł, 
-      planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.659.707 zł,
-      nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.763.000 zł,
-      wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 

kwocie 1.012.487,89 zł;

4.      Kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków wskazane jako jedne ze źródeł pokrycia deficytu 
budżetowego posiadają swoje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy za 
2020 rok oraz w zmianach wprowadzonych do budżetu na 2021 rok na dzień sporządzania niniejszej opinii;

5.   Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i celowych, w tym 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);

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

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

8.   W Załączniku Nr 1 „Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy w 2022 roku 
dla jednostek sektora finansów publicznych” wykazano kwotę 10.000 zł jako dotację celową dla izb 
rolniczych (dział 010, rozdz. 01030). Skład Orzekający wskazuje, iż powyższa wpłata na rzecz izby 
rolniczej nie jest dotacją celową, w związku z powyższym nie powinna być wykazywana w ww. 
Załączniku.

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

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

Przewodnicząca 
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III Składu Orzekającego
Teresa Jarczyk
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