
Uchwała SO-0951/D/76/10/Ln/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzykosy 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20219r. poz. 869, z późn. zm.) Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku, w osobach:

Przewodnicząca:  Małgorzata Okrent

Członkowie:        Zdzisław Drost

Danuta Szczepańska

                

po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Krzykosy na rok 2021, przedłożonego tut. Izbie drogą 

elektroniczną w dniu 16 listopada 2020 roku wyraża:

opinię pozytywną z uwagą

o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzykosy w 2021 roku Skład 

Orzekający ustalił, co następuje.

W projekcie budżetu Gminy Krzykosy na 2021 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 

47.980.000,00 zł i wydatki w wysokości 51.480.000,00 zł. Deficyt budżetu rozumiany jako różnica 

pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 3.500.000,00 zł. 

W § 3 projektu uchwały postanowiono, że „deficyt budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”. Z załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu 

w 2021r.” (załącznik nie otrzymał numeru) wynika, że na przychody budżetu składają się:

 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 2.515.431,00 zł,

 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 

2.665.569,00 zł.



Z kolei, z „Objaśnień do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2021 rok” (str. 9) wynika, że: 

„Na pokrycie deficytu planuje się kredyt bankowy na rynku krajowym w wysokości 2.665.569,00 zł 

oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 

834.431,00 zł”. Taki sposób sfinansowania deficytu zaprezentowano w projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krzykosy. 

Z dokumentów będących w posiadaniu Izby wynika, że kwota 2.515.431,00 zł dotyczy 

otrzymanych w 2020 r. przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), 

które przewidziano do wykorzystania w 2021 roku. Biorąc pod uwagę charakter tych środków (środki 

przeznaczone na określone wydatki) uznać należy, że nie mogą one być przeznaczone na rozchody 

budżetu, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obowiązek przeznaczenia omawianych 

przychodów na wydatki budżetu przesądza o tym, że będą one służyły sfinansowaniu deficytu budżetu. 

Zatem, deficyt budżetu w całości powinien być finansowany środkami pochodzącymi z RFIL, 

a w pozostałej części przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Wobec 

powyższego Skład Orzekający czyni uwagę.

Rozchody budżetu stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) 

w kwocie 1.681.000,00 zł.

W projekcie budżetu w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

w kwocie 725.000,00 zł (§§ 8010 i 8110).

Projekt przewiduje, że w roku budżetowym spłata zobowiązań Jednostki z tytułu spłaty rat 

kredytów i pożyczek (1.681.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (725.000,00 zł) i po wyłączeniu 

odsetek wraz z innymi kosztami związanymi z obsługą długu publicznego i dyskonta podlegającemu 

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 

zaciągniętych na wkład krajowy (278.357,00 zł, wiersz 2.1.3.2 w WPF) wyniesie 2.127.643,00 zł co 

stanowić będzie 3,98 % prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje. 

W roku budżetowym 2021 nie zostanie przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan trzeciego 

kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 12,93 %. Różnica między wskaźnikami 

dopuszczalnym, a planowanym wynosi 8,95 punktu procentowego.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że Gmina ma możliwość pozyskania przychodów ze 

wskazanych źródeł w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu, pod warunkiem 

realizowania zakładanych wielkości budżetowych tak, aby była zachowana relacja wynikająca z art. 243 

ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

    Przewodnicząca

Składu Orzekającego

   Małgorzata Okrent
Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia
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