Elektronicznie podpisany przez:
Bogusław Wenus; RIO w Łodzi
dnia 15 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA Nr III/232/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łowicz na 2022 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2137 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Radosław Hrychorczuk - członek
uchwala, co następuje
Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Miasta Łowicz na 2022 rok, z uwagami
zawartymi w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył projekt uchwały budżetowej Miasta Łowicz na 2022 rok.
Projekt ten został opracowany został zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu
określonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/485/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie
trybu prac na projektem uchwały. Projekt opracowany został również zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze
zm.).
Przeprowadzona analiza projektu budżetu i autopoprawki wykazała poniższe
nieprawidłowości polegające na:
1. Zaplanowaniu wydatków na wynagrodzenia w rozdziałach usługowych: 60004, 60016,
63003, 71004, 71012, 71095, 90005 i 92195. Skład Orzekający wskazuje na
konieczność rozważenia prawidłowości zaplanowania tych wydatków w kontekście
rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca
2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1382). Zgodnie z załącznikiem 2 do ww.
rozporządzenia w rozdziałach usługowych ujmuje się wszystkie dochody i wydatki
bezpośrednio związane z realizacją usług, natomiast w rozdziale właściwym dla danej
jednostki wykazuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
2. Zaplanowaniu w dochodach z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oprócz
dochodów z § 049 i § 091, również dochody z § 046 dotyczące wpływów z tytułu
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Skład Orzekający
wskazuje, że dochody z powyższego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta i nie
wlicza się ich do dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
3. Ustaleniu w § 8 pkt 1 treści uchwały budżetowej limitu zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. w takiej samej wysokości w jakiej ustalono w § 16 pkt

1 upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie
przejściowego deficytu. Skład Orzekający wskazuje, że limit zobowiązań obejmuje
oprócz kwoty głównej zobowiązania, także inne koszty związane z danym
zobowiązaniem, np. koszty odsetek od zaciągniętego zobowiązania, koszty prowizji
bankowych.
W wyniku analizy projektu budżetu oraz materiałów opisowych, została sformułowana
opinia zawarta w sentencji uchwały.
Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Miasta Łowicz sformułowaną w
niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Burmistrz Miasta jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Miejskiej.
Od opinii wyrażonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia
otrzymania opinii.
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