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Uchwała Nr 4200/VI/220/2021

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym  przez  Burmistrza Kłobucka 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) VI 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną opinię z zastrzeżeniami o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie 
uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego 
tutejszej Izbie przez Burmistrza Kłobucka projektu 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:
1. W projekcie budżetu zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości  100 043 998,43zł, w tym dochody bieżące w kwocie  88 719 169,06 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 108 278 772,02 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie  86 299 944,36 zł.

2. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem spełniony został 
wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. 
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3. Planowany deficyt ma wynieść 8 234 773,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z 
kredytu.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę że w paragrafie 7 projektu uchwały budżetowej błędnie wpisano 
planowaną kwotę deficytu .

4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i celowej 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).

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. 

Skład sygnalizuje, że z przedłożonego projektu uchwały wynika, że środki pozyskane z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany sytuacji i braku bilansowania się systemu 
przypomina się że, warunkiem koniecznym będzie uprzednie podjęcie uchwały organu stanowiącego o 
pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stosownie do art. 6r ust. 2da pkt 1  ustawy z 
dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z 
późn. zm.).

    Skład Orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowości polegające na :
- przekazaniu projektu budżetu po ustawowym terminie,
- w paragrafie 2 projektu brak wyodrębnienia dochodów bieżących,
- w paragrafie 8 projektu uchwały plan funduszu sołeckiego wykazano 451 515,64 zł, natomiast w zał.nr.8 i 9 
jest to kwota 495 650,33 zł,
- w paragrafie 9 projektu uchwały wskazano dochody  z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 
kwocie 40 000 zł, natomiast w zał. o dochodach jest 35 000 zł,
- w zał. nr 7 nie wykazano dotacji z budżetu  w dziale 921 rozdz.92109 paragraf 622 w kwocie 51 000 zł oraz 
w dz.754 rozdz. 75412 paragraf 282 w kwocie 200 000 zł,
- brak jasnego wyodrębnienia  niektórych znaczonych dochodów i wskazania ich przeznaczenia na wydatki 
dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu j.s.t. wynikających z odrębnych ustaw.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na 2022 rok 
zaopiniowano jak w sentencji uchwały. 
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Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Kłobucka  przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący VI Składu Orzekającego
Mirosław Cer


		2021-12-15T09:00:58+0000
	[CCS] Mirosław Cer




