
UCHWAŁA  NR 578  / 2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ  GÓRZE 

z dnia  25  listopada 2020 r.

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym  projekcie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa 
na 2021  rok  wraz z  uzasadnieniem.
         Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 6 
Prezesa  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  Zielonej Górze z dnia  13 sierpnia 2018  r.  w 
osobach:
1. Iwona Porowska                   -  przewodnicząca
2.  Lidia Jaworska                    -  członek
3.  Marek Lewandowski           - członek 
       działając na podstawie art.  13 pkt 3   i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
r.  o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), 
po zbadaniu  przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2021 r. wraz z uzasadnieniem
 Gminy Kłodawa,

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Kłodawa  projekt  uchwały 
budżetowej na  2021  r. wraz z uzasadnieniem. 

UZASADNIENIE

               Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod 
względem formalno - prawnym przedłożony przez Wójta  Gminy Kłodawa projekt uchwały 
budżetowej na 2021  r. wraz z uzasadnieniem.
         Wójt Gminy Kłodawa wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożył uzasadnienie 
do projektu uchwały określone w uchwale organu stanowiącego, zgodnie z art. 234  ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 
ze zm.).
             Dochody budżetowe zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 
budżetową w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej obejmującej działy, rozdziały, paragrafy 
z podziałem na dochody majątkowe i bieżące. 
            Wydatki budżetowe ustalono również w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej, 
obejmującej  działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji  budżetowej z podziałem na wydatki 
bieżące i wydatki majątkowe.

Projekt budżetu na rok 2021 r. zakłada dochody w łącznej wysokości 55.483.699 zł, 
natomiast wydatki w łącznej kwocie  64.418.738 zł. 
           Dochody  bieżące określono w wysokości wyższej niż wydatki bieżące, co oznacza, że 
relacja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po 
stronie planu jest zachowana.
            Planowany deficyt budżetu w kwocie 8.935.039 zł prognozuje się pokryć 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków. Ustalono 
również  przychody i  rozchody budżetu, a także określono wydatki z tytułu obsługi długu. 
           Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych  Gminy Kłodawa na rok 2021 zostały w projekcie 



uchwały budżetowej określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
Zaplanowano  również wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
            W projekcie uchwały budżetowej ustalono planowane wpływy związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na  
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
            Projekt uchwały budżetowej zawiera elementy ujęte w art. 212 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa upoważnienia dla Wójta  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
            Załączniki do projektu uchwały budżetowej zostały  zaplanowane zgodnie z art. 214  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmują zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa. 
            Zaplanowano limity zobowiązań, zgodnie z  art. 212 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej  ustawy o 
finansach publicznych.
           Ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
            Rezerwy ogólną i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w 
tym zakresie.
             Skład Orzekający wskazuje, że:

 w dz. 630 rozdz.63095 w dochodach zaplanowano  dotację w § 6300 w wysokości 
190.000 zł, natomiast   w wydatkach zaplanowano ww. dotację w tym samym  
dziale i rozdziale w  § 605 z czwartą cyfrą „9” lub „8”;

 w dz. 921 rozdz.92109 w dochodach zaplanowano dotację w § 6258 w wysokości 
2.244.000 zł,  natomiast w wydatkach ww. dotacje w tym samym  dziale i 
rozdziale w § 605 z czwartą cyfrą „0”.

         Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
          Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysługuje odwołanie 
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

                                                          Przewodnicząca
                                                              Składu Orzekającego

                                                           Iwona Porowska 
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