
Uchwała SO-10/0951/709/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 grudnia 2021 roku

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

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

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. 2021 r. poz. 305 ze zm.) Skład Orzekający 

wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

01 kwietnia 2021 r. ze zmianami w osobach:

Przewodniczący:  Zdzisław Drost

Członkowie:        Danuta Szczepańska

Beata Rodewald-Łaszkowska     

po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2022, przedłożonego tut. Izbie 

w dniu 15 listopada 2020 roku wyraża

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetowego w 2022 roku.

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl w 2022 roku Skład 

Orzekający ustalił, co następuje.

W projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2022 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 

35.225.187,97 zł i wydatki w wysokości 37.536.236,44 zł. Deficyt budżetu rozumiany jako różnica 

pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu wynosi 2.311.048,47 zł, co stanowi 6,56% planowanych 

dochodów na 2022 rok.

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

przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 666.074,47 zł, z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami finansowania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach w kwocie 400.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z 

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

1.244.974,00 zł. 



W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 927.114,62 zł, przychody z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami finansowania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 400.000,00 zł oraz wolne środki, o których 

mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 1.244.974,00 zł. 

Z uchwały Nr XXXIX/259/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2021 rok wynika, że zostały zaplanowane rozchody w kwocie 1.644.974,00 zł w § 994 „Przelewy 

na rachunki lokat” (są to środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których 

funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

Rozchody na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 

261.040,15 zł. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki na obsługę długu w łącznej 

kwocie 108.138,98 zł.

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

kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu oraz 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 

Wieloletniej Prognozy Finansowej) wyniosą łącznie 406.603,15 zł, co stanowić będzie 0,47 % 

prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na cele bieżące. 

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 9,62 %.  Również w latach 

spłaty zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetu zostanie zachowana relacja 

określona w art. 243 ustawy.

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

ze wskazanych źródeł w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący 
        Składu Orzekającego

Zdzisław Drost

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