
Uchwała Nr IV/271/2019

Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2020 r.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1.  Zofia Dolewka   -  przewodnicząca

2.  Grażyna Kos -  członek

3.  Paweł  Dobrzyński -  członek

uchwala, co następuje:

1) Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2020 rok.

2) Projekt uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2020 r. nie przewiduje deficytu, zatem brak 

przesłanek do wydania opinii w tym zakresie.

U z a s a d n i e n i e

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta gminy Pęczniew projekt uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Badając powyższe dokumenty dokonano ich oceny i ustalono, że projekt budżetu został 

opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) oraz przepisami prawa 

materialnego, normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządowej. 

W wyniku przeprowadzonej analizy Skład Orzekający nie dopatrzył się w przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej, naruszenia przepisów prawa.

Przedłożony projekt budżetu na 2020 rok został opracowany z nadwyżką budżetu, 

rozumianą zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między 

dochodami a wydatkami. Kwotę tej nadwyżki w wysokości 465.000,00 zł gmina Pęczniew 

planuje przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (krajowe 

kredyty i pożyczki). Mając na względzie powyższe, brak jest przesłanek do wydania opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Pęczniew na 2020 rok, o której mowa 

w art. 246 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Elektronicznie podpisany przez:

Zofia Dolewka; RIO w Łodzi

dnia 13 grudnia 2019 r.
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           Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, Wójt jest obowiązany 

przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu, stosownie do postanowień zawartych w art. 

238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

  Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


