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Uchwała Nr SO-20/0951/627/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Suchy Las
w roku 2022
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 kwietnia 2021 r.
(ze zm.), w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Michał Suchanek
Karol Chyra,
Aldona Pruska,

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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), po dokonaniu analizy
projektu uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na 2022 rok (przedłożonej tut. Izbie w dniu
10 listopada 2021 r.) wyraża
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Analizując możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Suchy Las
w roku 2022 Skład Orzekający ustalił, co następuje.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na 2022 rok zaplanowane zostały
dochody wysokości 172.669.585,80 zł i wydatki w wysokości 186.156.932,39 zł. Deficyt budżetu
wynosi 13.487.346,59 zł. Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 7,81%.
W § 3 projektu uchwały budżetowej wskazano następujące źródła pokrycia deficytu:
 przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.275.139,54 zł,
 przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 3.320.496,05 zł,
 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 2.891.711,00 zł.
Zgodnie z § 4 projektu uchwały i załącznikiem nr 10 pn.: „Przychody i rozchody budżetu
w 2022 r.” zaplanowano przychody w łącznej kwocie 25.212.207,05 zł, w tym:
1) przychody z tytułu 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 3.320.496,05 zł,

2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie
19.000.000,00 zł,
3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 2.891.711,00 zł oraz
zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 11.724.860,46 zł, w tym:
1) rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie
8.347.500,00 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie
3.377.360,46 zł.
Spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
w 2022 r. pożyczek i kredytów (3.377.360,46 zł), wykupu innych papierów wartościowych
(8.347.500,00 zł) wraz z należnymi wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań
(2.000.000,00 zł) oraz spłat rat innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (273.018,35 zł) wyniosą łącznie
13.997.878,81 zł i nie przekroczą 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 w 2022 r.
Według oceny Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródło
sfinansowania deficytu jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego

/-/ Michał Suchanek

Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej uchwały.
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