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Uchwała Nr II/294/2020
 z dnia 15 grudnia 2020 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 
sprostowania błędu w uchwale w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi:

1)  Łukasz Szczepanik - przewodniczący
2)  Bogdan Łągwa - członek
3)  Magdalena Budziarek - członek

                                                uchwala, co następuje:

W uzasadnieniu uchwały Nr II /289/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej 
projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok prostuje się 
oczywisty błąd w następujący sposób:
- na drugiej stronie w czwartym akapicie uchwały datę: „2019” zastępuje się datą: 
„2020”. Wobec czego prawidłowa treść wymienionego akapitu kształtuje się 
jako:
„Projekt budżetu zakłada przychody budżetu z tytułu wolnych środków w 
wysokości 9.159.437,55 zł. Na dzień wydania niniejszej opinii Miasto dysponuje 
niezaangażowanymi wolnymi środkami jedynie w wysokości 3.472.250,78 zł. W 
wyjaśnieniach do autopoprawki złożonej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
dniu 15 grudnia 2020 r. poinformowano, że na sesji Rady Miasta zaplanowanej na 
dzień 21 grudnia 2020 r. zostanie zmniejszone zaangażowanie wolnych środków 
w roku 2020 pozwalające na planowanie w budżecie roku 2021 przychodów z tego 
tytułu w kwocie 9.159.437,55 zł.”
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                                              Uzasadnienie

Skład Orzekający przy analizie wydanej opinii w sprawie sprostowania błędu w 
uchwale w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2021 rok zauważył w uzasadnieniu oczywisty błąd w 
określeniu roku, w którym ma nastąpić zmniejszenie zaangażowania wolnych 
środków. W uzasadnieniu do opinii wskazano rok 2019, podczas prawidłowo 
należało wskazać rok 2020. Wobec faktu, że błąd ten rodzi wątpliwości w 
powyższym zakresie, zachodzi konieczność jego sprostowania. 
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