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UCHWAŁA Nr 3.c./363/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 
grudnia 2021 roku 

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej 
na 2022 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca: Aneta Dygus 

Członkowie: Karolina Aszkiełowicz 
Agata Pączkowska 

uchwala, co następuje: 

S I 
Pozytywnie opiniuję przedłożony przez Wójta Gminy Klembów projekt uchwały budżetowej Gminy 

Klembów na 2022 rok. 

Opinię, o której mowa w S 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić 

organowi stanowiącemu, przed uchwaleniem budżetu. 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 

terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Klembów przedłożył wraz z zarządzeniem nr 

0050.114.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z 

uzasadnieniem. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny w/w 

materiałów. W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości 58.173.797,54 zł, z tego: - bieżące w kwocie 

51.421.998,63 zł, - majątkowe w kwocie 6.751.798,91 zł; 

b) wydatki w wysokości 56.449.501 ,54 zł, z tego: 

- bieżące w kwocie 48.565.780,89 zł, 

- majątkowe w kwocie 7.883.720,65 zł. 

Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach 

publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących. 

Począwszy od 2022 roku spełnione zostały wymogi w zakresie indywidualnego wskaźnika 

zadłużenia Gminy Klembów, co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w 

latach 2022-2029 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 

243 ustawy o finansach publicznych 

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach 

publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i projekcie 

WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 



Ponadto Skład Orzekający wskazuje, że w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 

pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok” wyodrębniono 

m.in. zadania, takie jak: „Zakup grilla do wykorzystania na działce nr 46”, „Zakup urządzenia do 

popcornu na potrzeby organizacji imprez wiejskich w plenerze”. Wątpliwości Składu Orzekającego 

budzą powyższe przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 w 

kontekście spełnienia wymogów wynikających z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), bowiem nie wskazano zadań własnych Gminy jakie mają 

być w ramach wyżej wskazanych przedsięwzięć realizowane. Zgodnie z cyt. przepisem środki funduszu 

przeznaczone są na „przedsięwzięcia”, które: są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia 

mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto w zakresie przedsięwzięć ujętych w 

powyższym załączniku, takich, jak np.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 

między Roszczepem a Wolą Rasztowską”, „Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w 

miejscowości Dobczyn”, „Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych” Skład Orzekający nie dysponuje 

informacjami, czyją własnością są nieruchomości, na których realizowane będą przedsięwzięcia (czy 

gmina ma tytuł własności lub posiada inny tytuł władania) wobec czego nie jest w stanie dokonać oceny 

zgodności tych wydatków z prawem. Skład Orzekający zwraca zatem uwagę na potrzebę 

zweryfikowania ujętych w projekcie wniosków sołectw, pod kątem wypełnienia przez nie wymogów 

określonych w cyt. art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim. 

Il. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2022 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w 

wysokości 1.724.296,00 zł. Skład Orzekający nie wydaje zatem opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu. 

Mając na względzie powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie postanowił jak w sentencji. 


