
Uchwała SO – 11/0951/689/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 grudnia 2021 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:  Beata Rodewald-Łaszkowska, 

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) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 

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

projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Krzykosy, przedłożonego tut. Izbie w dniu 15 

listopada 2021 roku, 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 projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzykosy na 2022 rok, zaplanowane zostały dochody 

wysokości 36.253.058,83 zł i wydatki w wysokości 39.698.058,83 zł. Deficyt budżetu – rozumiany jako 

różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – wynosi 3.445.000,00 zł. 

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

przychodami z tytułu:  kredytów i pożyczek; niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu;  wolnych środków.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z tytułu:  pożyczek i kredytów w 

kwocie  2.517.908,35 zł;  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 – w kwocie 2.228.015,30 zł;  

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,  w kwocie 

1.165.489,40 zł. 

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

krajowych pożyczek i kredytów.



W uzasadnieniu (str. 9) do projektu uchwały budżetowej wskazano, że kwota 2.228.015,30 zł 

stanowi środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z RFIL, które nie zostały 

wykorzystane w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2022 r. 

Z rozliczenia bilansu za 2020 rok wynika, że na dzień 31.12.2020 r. Jednostka posiadała wolne 

środki w wysokości 9.754.504,70 zł. Wg sprawozdania RB-NDS za III kw. 2021 r. w kwocie tej 

mieszczą się niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 4.738.012,71 zł. W przekazanej tutejszej 

Izbie w dniu  3.12.2021 r. uchwale Nr XXXII/289/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Gminy 

Krzykosy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w przychodach budżetu (zał. Nr 5) 

zaplanowano łącznie w § 905 i § 950 kwotę  6.513.398,00 zł, a zatem do dyspozycji pozostaje kwota 

3.241.106,70 zł. Planowane w projekcie budżetu przychody w  § 905 i § 950 wynoszą łącznie 

3.393.504,70 zł, czyli przewyższają o kwotę 152.398,00 zł środki, jakimi Gmina dysponuje. W dniu 

13.12.2021 r. wpłynął do tutejszej Izby wniosek o przyjęcie poprawnego wypisu uchwały Rady Gminy 

Krzykosy Nr XXXII/289/2021 z dnia 25.11.2021 roku ze względu na wystąpienie omyłki przy wydruku. 

We wniosku wskazano, że  w programie Bestia uchwała została wysłana w prawidłowym brzmieniu 

(czyli w kształcie nad którym głosowali radni). Prawidłowy załącznik Nr 5 podjętej  uchwały przewiduje 

przychody w § 905 w kwocie 2.487.415,70 zł oraz w § 950 w kwocie 888.584,30 zł, co daje łącznie 

kwotę 3.376.000,00 zł i oznacza, że Gmina 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 wskazanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 

rok. Przy czym należy zauważyć, że rzeczywisty poziom tych  środków na koniec 2021 r. będzie 

możliwy do ustalenia dopiero po zakończeniu roku, zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu 

sprawozdań finansowych za 2021 r.

Spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

w 2022 r. pożyczek i kredytów (2.466.413,05 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu (340.616,00 zł) 

wyniosą łącznie 2.807.029,05 zł i nie przekroczą w 2022 roku dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań 

określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz w latach następnych 

obejmujących okres spłaty zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2022.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały 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

                  Beata Rodewald-Łaszkowska 

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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