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Uchwała Nr S.O.IV-421/5/20 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie  

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce 

 na 2021 rok.  

 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)                 

oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   

(t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w osobach:  
 

Przewodniczący:   Piotr Józefczyk 

Członkowie:              Jolanta Nowakowska 

                                                                                        Katarzyna Keppert 

 

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy                   

Dobczyce na 2021 rok 

p o s t a n o w i ł 

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na rok 

2021. 

UZASADNIENIE 

 

          W dniu 12 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

wpłynął opracowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce projekt Uchwały 

Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2021. 

 

         Analiza przekazanych do Izby dokumentów skłania do wniosku, że projekt 

Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok opracowany został w sposób 

zgodny z wymaganiami prawa obowiązującego w powyższym przedmiocie na rok 

2021. Skład Orzekający wskazuje na konieczność korekty łącznej kwoty wydatków 

bieżących jednostek budżetowych wykazanej w § 2 ust. 2 projektu Uchwały  

oraz zapisu § 4 ust. 2 projektu Uchwały uwzględniając fakt, że w planie przychodów 

budżetu na 2021 rok (Załącznik Nr 3) zaplanowano przychody z długoterminowego 

kredytu w kwocie: 7.100.000,00 zł oraz z długoterminowej pożyczki w kwocie: 

161.160,00 zł. 

 

         Struktura uchwały budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie 

wymaganiom z przepisów ustawy o finansach publicznych. 

 

          Zaplanowane dochody budżetu, co do ich źródeł pochodzenia, pozostają                  

w zgodzie z ustawami.  
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          Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne (w tym zadania własne 

obowiązkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łączna kwota 

planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących 

dochowuje wymogu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 

          Projektowane ustalenia budżetu nie odbiegają od ustaleń równolegle 

opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobczyce w zakresie 

podstawowych wielkości budżetu z art. 229 ustawy o finansach publicznych  

i projektowanych aktualnie przedsięwzięć wieloletnich z art. 231 tej ustawy.   

 

           Konsekwencją wykonania planowanego budżetu Gminy Dobczyce na 2021 rok 

będzie wzrost zadłużenia Gminy Dobczyce do kwoty: 25.249.997,36 zł na koniec 

2021 roku. Koszty obsługi zaciągniętego długu (w tym odsetki) wyniosą w 2021 roku:  

350.000,00 zł.  

 

          Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane                       

z wykonywaniem budżetu, pozostają w zgodzie z przepisami art. 212 ustawy                     

o finansach publicznych. 

        

          Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji 

 
POUCZENIE 

 

1. Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej 

opinii Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce przysługuje odwołanie do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia.  

2. Stosownie do postanowień art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą 

opinię Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zobowiązany jest przedstawić organowi 

stanowiącemu Gminy Dobczyce przed uchwaleniem budżetu. 

 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

                                                                                            Piotr Józefczyk 
                                                                                                             

 


