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Uchwała Nr II /290/2022
 z dnia 9 grudnia 2022 roku

           Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno  na 2023 rok

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

1. Bogdan Łągwa – przewodniczący 
2. Łukasz Szczepanik – członek
3. Magdalena Budziarek – członek

                                                uchwala, co następuje:
Opiniuje się pozytywnie z uwagą projekt budżetu Gminy Opoczno  na 2023 

rok.

                                              Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Burmistrza Opoczna projekt 
budżetu Gminy na 2023 rok.

W projekcie budżetu zaplanowano:

-dochody w wysokości 181.704.764,61  zł , w tym dochody bieżące w wysokości 
154.062.611,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.642.153,48 zł,

-wydatki  w wysokości 200.901.203,81 zł, w tym wydatki  bieżące  w kwocie  
154,505.469,93 zł, zaś wydatki majątkowe w wysokości 46.395.733,88 zł.

 Skład Orzekający zauważa, że wypełniona została zasada określona w art. 242 
ust. 1 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 
2021 r. poz.  305 z późn. zm.) po uwzględnieniu ustawy z dnia 14 października 
2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw.
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Wpływ na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych założonych 
w projekcie budżetu na 2023 rok ma  w przeważającej części wysokość 
osiągniętych dochodów majątkowych.
Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający podkreśla, że w projekcie  
budżetu Gminy na 2023 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych 
działań w celu  realizacji planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej 
dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących w celu zachowania ustalonego               
ich poziomu.
W ocenie Składu Orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania 
do wniosku, że projekt uchwały budżetowej i dołączone do niej załączniki 
opracowane zostały   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zwrócić także należy na nieprawidłowe upoważnienie Burmistrza Opoczna do 
dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych (§ 18 pkt 2 projektu 
uchwały). Upoważnienie ujęto zbyt szeroko, ponieważ nie może dotyczyć 
wydatków majątkowych ujętych w Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy 
Finansowej z powodu regulacji prawnej wynikającej z art. 231 i art. 232 ustawy o 
finansach publicznych.

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

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust.1 ustawy                
o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego Składu 
Kolegium.
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