
1

Uchwała Nr I/158/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej
Gminy Łask na 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Anna Kaźmierczak przewodniczący
2. Roman Drozdowski członek
3. Iwona Kopczyńska członek

uchwala, co następuje:

Opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej Gminy Łask na 2023 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Burmistrza Łasku projekt uchwały 
budżetowej Gminy Łask na 2023 rok.

W projekcie budżetu Gminy Łask na 2023 roku zaplanowano:

 dochody ogółem w wysokości 116.752.190,32 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 106.014.197,47 zł i dochody majątkowe w wysokości 
10.737.992,85 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.217.000 zł 

 wydatki ogółem w wysokości 140.689.237,96 zł, w tym:
wydatki bieżące  w wysokości 115.763.997,97 zł i wydatki majątkowe w wysokości 
24.925.239,99 zł.

Z przedłożonego projektu budżetu wynika, że w 2023 roku planuje się deficyt budżetu 
w wysokości 23.937.047,64 zł, który sfinansowany zostanie przychodami zwrotnymi oraz 
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Jak wynika z przedłożonych Izbie dokumentów zaplanowane dochody bieżące są 
niższe od wydatków bieżących o 9.749.800,50 zł, co oznacza, że w projekcie budżetu planuje 
się osiągnięcie deficytu na działalności operacyjnej (zwanego: deficytem operacyjnym). W 
tym zakresie aktualne pozostają uwagi Składu Orzekającego zawarte w opinii nr I/157/22 z 
dnia 19 grudnia 2022 roku.

W ocenie Składu Orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do 
wniosku, że projekt uchwały budżetowej, co do zasady, opracowany został w sposób zgodny 
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z wymaganiami prawa obowiązującego w tym zakresie. Jednakże Skład Orzekający 
wskazuje, że w załączniku nr 6 wykazano spłatę kredytu zaciągniętego w Ludowym Banku 
Spółdzielczym w Lututowie w wysokości 10.000.000 zł zamiast w kwocie 1.000.000 zł.

Skład Orzekający wskazuje również, że plan dochodów na realizację zadań 
wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ustalony został w 
wysokości 10.214.565 zł natomiast wydatki w wysokości 10.869.093 zł. Przy powyższym 
Skład Orzekający przypomina, że w sytuacji gdy dochody z opłat na zagospodarowanie 
odpadami są niższe od wydatków na realizację  zadań wynikających z ww. ustawy, konieczna 
jest uchwała Rady o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 
dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz.1634 ze zm.) opinię Składu Orzekającego 
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łask, sformułowaną w niniejszej uchwale, 
Burmistrz Łasku jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w Łasku przed uchwaleniem 
budżetu.

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