
UCHWAŁA Nr III/330/2022 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI 

z dnia 20 grudnia  2022 roku 

 

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Skierniewice 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. Aneta Jakubczak              -przewodnicząca 

2. Radosław Hrychorczuk   -członek 

3. Bogusław Wenus             -członek 

 

 

uchwala, co następuje: 

opiniuje pozytywnie z uwagami  zawartymi w uzasadnieniu przedłożony projekt budżetu  

Miasta Skierniewice na 2023 rok 

 

UZASADNIENIE 

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Prezydenta Miasta Skierniewice projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  Skierniewice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.  

Skład Orzekający ustalił co następuje: 

Projekt uchwały budżetowej został przedłożony w ustawowym terminie określonym  

w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i został opracowany 

zgodnie z przepisami ww. ustawy.  

W projekcie uchwały  budżetowej na 2023 rok zaplanowano: 

• dochody budżetu w kwocie 342 299 744,11  zł, w tym dochody bieżące w kwocie 

294 630 108,26 zł, dochody majątkowe w kwocie 47 669 635,85 zł; 

• wydatki budżetu w kwocie 387 668 090,10 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 

290 192 647,05 zł, wydatki majątkowe w kwocie 97 475 443,05 zł; 

• przychody budżetu w kwocie  57 758 712,43 zł; 

• rozchody budżetu w kwocie 12 390 366,44 zł. 

 Planowany wynik z działalności operacyjnej zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości  

4 437 461,21 zł w związku z tym wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych 

zostaje spełniony.  

Zachowana zostaje wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodność wartości 

wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok i projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu. 



Kwota zaplanowanej rezerwy ogólnej spełnia wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy  

o finansach publicznych.  

Po dokonaniu analizy przedłożonego projektu uchwały Skład Orzekający zwraca  uwagę na poniższe 

nieprawidłowości: 

• błędnie  określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - planowany deficyt 

budżetu, który ma zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek 

określony został w wysokości 5 228 794,67 zł natomiast limit zobowiązań z  tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu zaplanowano  

w wysokości 90 000 000,00 zł; 

•  błędnie określono upoważnienie dla Prezydenta Miasta Skierniewic z tytułu zaciągnięcia 

zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu w wysokości 40 000 000,00 zł gdyż zobowiązanie z tytułu sprzedaży 

papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu roku 2023 zostało 

zaciągnięte w roku 2022; 

• wysokość  rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

zaplanowano w zbyt niskiej wysokości -  wysokość rezerwy przy planowanych wydatkach 

powinna wynosić  co najmniej 748 416,11 zł. 

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji. 

Stosownie do postanowień art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych opinię  o projekcie uchwały budżetowej organ wykonawczy obowiązany jest 

przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. 

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy prawo odwołania do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

                Przewodnicząca  Składu Orzekającego 

Aneta Jakubczak 
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