
Uchwała SO – 10/0951/452/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzykosy 

w 2022 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 

16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), 

w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Okrent, 

Członkowie:        Zdzisław Drost

Danuta Szczepańska

działając na podstawie 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 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust. 1 i 3  ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) po dokonaniu 

analizy uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Krzykosy, wyraża

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

U z a s a d n i e n i e 

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzykosy w 2022 roku 

Skład Orzekający ustalił, co następuje.

W uchwale budżetowej Gminy Krzykosy na 2022 rok, zaplanowane zostały dochody 

w wysokości 42.611.350,78 zł i wydatki w wysokości 46.611.350,78 zł. Deficyt budżetu – rozumiany 

jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – wynosi 4.000.000,00 zł. 

W § 3 uchwały budżetowej wskazano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z tytułu 

wolnych środków.

Z załącznika nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu 2022r.” wynika, 

że Jednostka zaplanowała przychody z następujących tytułów: 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 2.228.015,30 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 4.238.397,75 zł. 

Rozchody budżetu w kwocie 2.466.413,05 zł przeznaczone zostaną na spłaty otrzymanych 

krajowych pożyczek i kredytów.

Skład Orzekający zauważa, że z wyliczenia dokonanego na podstawie bilansu za 2020 rok oraz 

sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 wynika, że Gmina na 

dzień 31.12.2020 r. posiadała do dyspozycji środki w kwocie 9.754.504,70 zł, z czego kwota 

4.738.012,71 zł stanowiła niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a kwota 5.016.491,99 zł stanowiła 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W budżecie roku 2021 zaangażowano 

tylko niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.173.270,00 zł. Z wyliczenia wynika zatem, że do 

dyspozycji Jednostki pozostały: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.564.742,71 zł oraz 

wolne środki w kwocie 5.016.491,99 zł. Gmina tym samym dysponuje wolnymi środkami oraz 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości wyższej niż wskazane w uchwale 

budżetowej na 2022 rok. Jednostka wskazała zatem prawnie dopuszczalne źródła sfinansowania 

deficytu budżetu 2022 roku. Należy jednak zauważyć, że rzeczywisty poziom wolnych środków, 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy bądź nadwyżki budżetowej oraz niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywaniu budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach, na koniec 2021 roku będzie możliwy do ustalenia dopiero po 

zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych i z wykonania budżetu za 

2021 rok.

Uchwała budżetowa na 2022 rok przewiduje, że w roku budżetowym spłata zobowiązań 

Jednostki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (2.466.413,05 zł) po uwzględnieniu wyłączeń 

z limitu spłaty (kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy w wysokości 1.800.000,00 zł, 

poz. 5.1.1 i poz. 5.1.1.2 załącznika Nr 1 do WPF) wraz z kosztami obsługi długu (340.616,00 zł) po 

uwzględnieniu wyłączenia odsetek i dyskonta podlegającego wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 

o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (wykazanych 



w poz. 2.1.3.2 załącznika Nr 1 do WPF w kwocie 261.603,00 zł) wyniosą łącznie 745.426,05 zł, co 

stanowić będzie 2,48 % prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na cele 

bieżące (wskaźnik planowany). W roku budżetowym 2022 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 12,55 % (wskaźnik 

dopuszczalny). Zatem różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanym a dopuszczalnym jest znaczna 

i wynosi 10,07 punktu procentowego. 

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania 

deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

                          Małgorzata Okrent 

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby  Obrachunkowej 
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


		2022-02-07T15:00:37+0000
	Małgorzata Okrent; RIO




