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Uchwała Nr I /148/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 
2020 rok N r .  tL l̂S 

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 561 ze zm.) Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: 

1. Anna Kaźmierczak - przewodniczący 

2. Roman Drozdowski - członek 

3. Iwona Kopczyńska - członek 

uchwala, co następuje: 

Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2020 rok, z 
uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Prezydenta projekt uchwały 
budżetowej Miasta Zgierza na 2020 rok oraz autopoprawkę do projektu budżetu 
przedłożoną w dniu 21 listopada 2019 roku. 

Z wielkości ujętych w projekcie uchwały budżetowej Miasta wynika, że planowana nadwyżka 
budżetowa w wysokości 14.305.493,19 zł przeznaczona zostanie wraz przychodami z tytułu 
obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym spłatę całości zobowiązań 
zaciągniętych w 2019 roku w wysokości 14.273.631 zł na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. 

Jak wynika z przedłożonych izbie dokumentów zaplanowane dochody bieżące są wyższe od 
wydatków bieżących o 12.725.846,71 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów 
bieżących nad wydatkami bieżącymi (zwanej dalej nadwyżką operacyjną). Tym samym 
wypełniona została zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych. Przy powyższym Skład Orzekający zauważa, że nadwyżka 
operacyjna na 2020 roku zaplanowana została na wysokim poziomie bacząc na wykonaną 
nadwyżkę operacyjną w roku 2018 (7.796.026,58 zł) i planowany deficyt operacyjny na 
koniec 2019 roku (-) 366.620,65 zł. 

Z przyjętych w projekcie budżetu założeń wynika nadto, że planowane w wysokości 
44.313.928,09 zł wydatki majątkowe sfinansowane zostaną w całości dochodami 
majątkowymi. 



Skład Orzekający podkreśla, że przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zgierza 
na 2020 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji 
planowanego poziomu dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych oraz dyscypliny w 
ponoszeniu wydatków bieżących w celu zachowania ustalonego ich poziomu i w 
konsekwencji wypracowania nadwyżki operacyjnej. 

Odnosząc się do przedłożonych Izbie materiałów Skład Orzekający zauważa, że w projekcie 
budżetu zaplanowana została rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego w wysokości 900.000 zł. W ocenie Składu Orzekającego postanowienia art.5a 
ust.4 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym od 31 stycznia 2018 roku nie 
dają możliwości utworzenia w uchwale budżetowej rezerwy celowej na zadania realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego. Z zapisów art.5a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym 
wynika bowiem, że zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego powinny być 
uwzględnione w uchwale budżetowej gminy a Rada Gminy w toku prac nad projektem uchwały 
budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
opinię Składu Orzekającego o projekcie uchwały budżetowej Miasta sformułowaną w 
niniejszej uchwale Prezydent jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu 
Radzie. 

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
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