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                                                     Uchwała  Nr 4 / P / 2021
                                                   Składu  Orzekającego  Nr  9

                    Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w    Bydgoszczy
                                         z  dnia  2 grudnia 2021  roku.

   w sprawie  opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy  Bądkowo  na 2022 rok 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137) oraz  art. 238 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 305 z późn. zm.)  oraz Zarządzenia Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021  roku  w sprawie wyznaczenia 
składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodnicząca      -    Halina Strzelecka 
Członkowie :          -    Beata Piłatowska

                                                     -    Karol Bednarek

                                      p o s t a n o w i ł :

zaopiniować pozytywnie  projekt uchwały budżetowej Gminy  Bądkowo  na 2022 rok.                                 

                                Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Bądkowo zgodnie  z art. 
238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   ( Dz. U.  z 2021 r., 
poz. 305 z późn. zm. - dalej ufp) projekt uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022 r.  wraz   
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Skład Orzekający dokonując analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej wziął 
pod uwagę w szczególności: treść projektu uchwały budżetowej, projekt planu dochodów 
i wydatków budżetu, wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w formie tabel do uchwały     
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. 

Część opisowa projektu budżetu pozwala dokonać oceny prawidłowości zastosowanej 
klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenia niezbędnych środków na obligatoryjne zadania 
własne Gminy. Przy powyższym należy podkreślić, że jednostka samorządu terytorialnego 
dokonując oceny rodzaju planowanego wydatku winna uwzględnić zasady określone 
rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
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przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2021 
r., poz. 1382) w szczególności w zakresie rozdziałów podmiotowych i usługowych. 

Analiza projektu uchwały budżetowej wskazuje, że na 2022 r. prognozuje się dochody 
budżetu  w wysokości  19.083.758,50 zł,  w tym dochody bieżące  w kwocie  18.885.521,08 zł   
oraz  dochody majątkowe  w kwocie  198.237,42 zł.

Uwzględnione w planie dochodów budżetowych na 2022 r. kwoty subwencji  
odpowiadają prognozowanym wielkością określonym  w piśmie  Ministerstwa Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej.  Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej  ustalono zgodnie   z kwotami planowanymi przez dysponentów.

Wydatki budżetu   zaplanowano w wysokości  19.300.200,50  zł,  w tym  wydatki 
bieżące  w kwocie   18.172.549,50 zł   i oraz  wydatki  majątkowe w kwocie  1.127.651,00 zł.

Planowany na 2022 r. deficyt budżetu  w kwocie  216.442,00 zł zostanie sfinansowany:
 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 
w kwocie 96.150,00 zł,

 wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 120.292,00 zł, 
W  projekcie uchwały budżetowej określono łączną kwotę planowanych  przychodów 

i rozchodów budżetu, określono limity zaciąganych zobowiązań na przejściowy deficyt 
budżetu.

 Z przedłożonego projektu uchwały budżetowej wynika , iż zaplanowane dochody 
bieżące są wyższe od wydatków bieżących  o 712.971,58 zł, zatem  relacja z art. 242 ufp 
zostanie spełniona. 

Zgodnie z art. 237 ufp w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane         
z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi    
z odrębnych ustaw.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż  alkoholu zgodnie z art. 18 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. z 2020, poz. 2050) planuje się przeznaczyć  na 
realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Wysokość wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ) zaplanowano w wysokości zgodnej 
z dyspozycją art. 403 wymienionej ustawy.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) nie bilansują się.  
W związku z powyższym należy mieć na uwadze przepisy art. 6k i 6r ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) dotyczące 
określenia przez organ stanowiący pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień wydawania opinii jednostka podjęła   
uchwałę o dopłacie. 

W budżecie utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które mieszczą się w 
granicach określonych  w art. 222 ust. 1 i 3 ufp.  Rezerwę celową   na realizację zadań  własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego,  ustalono w wysokości określonej w art. 26 ust. 4 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.).

W załącznikach  do projektu  uchwały budżetowej ujęto   dotacje  udzielane z budżetu 
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych  oraz jednostek spoza sektora 
finansów publicznych.

Wynik budżetu oraz   przychody i rozchody są zgodne  z wartościami przyjętymi w 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Bądkowo, co 
wypełnia dyspozycję normy art. 229 ufp. 

Termin wejścia w życie uchwały budżetowej określono w projekcie zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 20 lipca2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy 
Bądkowo spełnia wymogi formalne i merytoryczne, zawiera obligatoryjne elementy określone 
w ustawie o finansach publicznych. 

Mając na uwadze  powyższe ustalenia, Skład Orzekający  postanowił jak w sentencji  
uchwały.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

                                                                             
                                                                                              Przewodnicząca Składu Orzekającego
                                                                                                                               Halina Strzelecka       
                                                                                                 Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
                                                                                                                                w Bydgoszczy
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