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Składu Orzekaj ącego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Łodzi  

z dnia  17 grudnia 2008 roku 

w sprawie opinii o projekcie budŜetu Gminy Łubnice na 2009 rok. 

 

 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie: 

 

1.  GraŜyna  Kos          -  przewodnicząca 

2.  Jadwiga Chwiałkowska  -  członek 

3.  Barbara    Polowczyk  -  członek 

  

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

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, 

Dz.U.Nr 55, poz. 577 z późn. zmianami) wyraŜa opini ę z istotnymi uwagami  

o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Łubnice projekcie budŜetu na 2009 rok. 

 

 

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

 

Projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty długu 

jednostki oraz informacją o stanie mienia komunalnego wpłynął do Zespołu 

Zamiejscowego w Sieradzu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu  

24 listopada 2008 roku. Skład Orzekający dokonał oceny przedłoŜonych materiałów. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co następuje: 

1. W wydatkach budŜetu nie wyodrębniono środków na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych. Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku  

o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami) wypłata 

dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, zatem w budŜecie 

winny być zaplanowane środki na ten cel.  

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego ustalono niezgodnie z zasadami wynikającymi z art. 26 ust. 4 



 

  
 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, 

poz. 590). W świetle tej regulacji w budŜecie jednostki samorządu terytorialnego 

tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości do 1% bieŜących wydatków budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana  

w projekcie budŜetu rezerwa znacznie przekracza 1% wydatków (41,57% 

podstawy wyliczenia rezerwy), o których mowa w powołanym przepisie prawa. 

3. W przedłoŜonej informacji o stanie mienia komunalnego nie wykazano danych  

o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Obowiązek taki wynika  

z postanowień zawartych w art. 180 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), 

zgodnie z którym informacja o stanie mienia komunalnego, zawiera dane  

o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

4. W przedłoŜonym materiale planistycznym występują rozbieŜności kwot. Skład 

Orzekający wskazuje, Ŝe wielkości danych zapisanych w treści projektu uchwały 

budŜetowej, załącznikach do tejŜe uchwały oraz w objaśnieniach do projektu 

budŜetu jak i informacji o stanie mienia komunalnego, a odnoszące się do tych 

samych kwestii winny być toŜsame.  

Biorąc powyŜsze pod uwagę, postanowiono jak w sentencji. 

 

Opinię Składu Orzekającego o projekcie budŜetu sformułowaną w niniejszej 

uchwale, stosownie do postanowień zawartych w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budŜetu, 

Radzie Gminy. 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego 

składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.  

 
 
 


