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Składu orzekaiącego Regionalnej lzby obrachunkowej W Łodzi
z dnia 27 listopada 2o2o roku
W

sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice
na 2021 rok
Na podstawie art,13 pkt.3 ustaWy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U,

z 2ol9r.,

Regionalnej Izby obrachunkowej W Łodzi:

poz, 2137 ze zm,) skład orzekający

1. Anna Kaźmierczak

- przewodniczący

2.
3.

Roman Drozodowski

- członek

Iwona Kopczyńska

- członek

uchwala, co następuie:
opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy sędziejowice na 2021 rok.

uzasadnienie
Skład orzekającY rozpatrzYł przedłożonY przez Wójta projekt uchwały budżetowej Gminy
Sędziejowice na 2o2L rok.
Jak wynika z przedłożonych izbie dokumentów zaplanowane dochody bieźące są wyższe od

WydatkóW bieżących o 1.028.812 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów
bieżących nad Wydatkami bieżącymi (zwanej dalej nadwyżką operacyjnąJ. Tym samym
Wypełniona została zasada określona w art, z42 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (j.t. Dz.U, z 2ol9r, poz,869 ze zm,),

Z Wielkościujętych
W

W projekcie uchwały budźetowej Gminy Wynika, że Wydatki majątkowe
Wysokości7,474,346,90 zł sfinansowane zostaną:

.
.
.

dochodami majątkowymi W Wysokości 3,529.624,79 zł, w tym środkamiz budżetu
UE W WysokoŚci 2,490.459,0I zł i dochodami ze sprzedaźy majątku W kwocie
2oo,ooo zł,
nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną)
w wysokoŚci L,o28.8L2 zł,
przychodami z kredytóW i pożYczek w wysokoŚci 2,9!5,9Io,L! zł.

Zatem dochody majątkowe W sposób decydujący wpłyną na ukształtowanie się wysokości
WydatkÓW inwestycyjnych założonychW projekcie Uchwały budżetowej na 2o2! rok,
bowiem stanowiĆ będą47,22o/o źródeł ich finansowania. Z założeń przyjętych W projekcie

łodzi

uchwały budźetowej wynika takźe, Źe wielkośćwydatków inwestycyjnych pozostaje także
W ścisłymzwiązku z planowanymi przychodami zwrotnymi oraz z poziomem Wykonanej
nadwyżki operacyjnej.
N4ając powyższe na Względzie/ Skład orzekający podkreśla,że przyjęte W projekcie
uchwały budźetowej Gminy na 2o2L rok założenia finansowe Wymagają: konsekwentnych
działań w celu realizacji p|anowanego poziomu dochodów (w tym środków z budżetu UE)
oraz szczególnej dyscypliny W ponoszeniu wydatków bieżących W celU zachowania
usta lonego ich poziomu.
w ocenie składu orzekającego ana|iza przekazanych do ]zby materiałów skłania do wniosku,
że projekt uchwały budżetowej opracowany zostały W sposób zgodny z Wymaganiami prawa
obowiłzującego W tym zakresie. Skład orzekający stwierdził zasadniczą zgodność
przedsiańiónógo projektu uchwały budżetowej Gminy sędziejowice na 2021 rok zarówno z
Wymogami ustawy o finansach publicznych, jak i przepisami prawa materialnego
normuJącego poszczególne dziedziny działalnościjednostki samorządu terytorialne9o.
Stosownie do ań. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
opinię SkładU orzekającego o projekcie uchwały budźetowej Gminy sformUłowaną W
niniejśzej uchwale Wójt jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budźetu Radzie.

od opinii Wyrażonej W niniejszej uchwale służyodwołanie do Ko|egium Izby

terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

W

